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Въведение 

Защо пиша тази книга? През годините написах няколко 

книги и над 400 статии, свързани със сигурността – както за това, 

как не се управлява и как трябва да се управлява системата за 

сигурност, така и за хората, тяхната необходимост от сигурност, 

дефектния продукт, който получават и продукта „гражданска 

сигурност―, който заслужават. 

Многобройни примери бяха посочени през годините за 

некачествена работа, за незнание и неумение, за нежелание и 

изразходване на енергията на службите за някакви техни дълбоко 

вътрешни цели, за лошо управление. Стараех се, освен да 

критикувам, да давам варианти на решения, които, ако се 

възприемеха, щяха да преодолеят част от проблемите. 

Дълбокият песимизъм, който непрекъснатото падение на 

системата внушаваше, за щастие не успя да ме завладее, може би 

поради всекидневния досег в преподавателската ми дейност с 

млади хора, които желаеха да се научат как да защитават и служат 

на хората и да обновят изцяло структурите за обществен ред и 

сигурност. 

Поиска ми се да напиша нещо визионерско, нещо, което да 

позволи на мечтаещите за една нова, реална сигурност, да 

погледнат напред, да си представят бъдещето и тогава, наясно с 

предстоящите предизвикателства, да прекроят идеите за 

приложение на енергията си. 

Разбира се, необходимо е всеки интелигентен читател да си 

представи как престъпността ще се развива и какво може да ѝ се 

противопостави днес, в недалечно и по-далечно бъдеще. Още 

древните римляни са казвали: Praemonitus Praemunitus
1
.  

Нека този труд бъде вашето оръжие. 

1 
Предупреден, значи въоръжен., лат.
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Глава Първа 

Промишлените революции 

През последните 250 години са настъпили три индустриални 

революции (Фиг. 1). Те са променили процеса на изграждане и 

възприемане на ценности и света като цяло. По време на всяка от 

тях се развиват технологиите, политическите системи и 

социалните институции. Променя се производството,  възгледите 

на хората за себе си, връзката помежду им и околната среда. 

Фигура 1. Промишлените революции във времето (по DFKI, 2011 г.) 

Първа промишлена революция 

Преходът към машинно производство и утвърждаването на 

капиталистическата икономика като водеща се отразяват толкова 

мащабно върху начина на живот на човечеството, че често са 

сравнявани с Неолитната революция, при която хората откриват 

земеделието и спират да водят номадски живот. Редица фактори 

предизвикват събитията в тези значими десетилетия – сред тях 
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историята посочва както технологични, така и социално-

икономически и културни. 

Централна роля в развоя на първата индустриална 

революция имат иновациите в производството на стомана и 

текстил и разбира се – парният двигател. Изобретен и патентован 

през 1775 г., той се използва за задвижване на различни машини, 

като постепенно заменя животинската и водната тяга, прилагани 

до момента. 

Значимите нововъведения стартират в Англия и тя бързо 

осъзнава своето преимущество пред останалите европейски 

страни. В позицията си на лидери, британците забраняват износа 

на квалифицирана работна ръка, технологии и машини. Този 

монопол обаче се оказва нетраен – през 1807 г. двамата британци 

Уилям и Джон Кокърейл отварят магазини за машини в Белгия, с 

което тя се превръща в първата континентална държава, която 

променя индустрията и икономиката си. 

Франция изостава в периода на големите промени поради 

нестабилната политическа обстановка в страната, която е 

основание и за липсата на крупни инвестиции. 

Въпреки огромните залежи на въглища и желязо, 

иновациите навлизат в Германия едва след националното 

обединение през 1870 г. Но пък веднъж започнала своето 

развитие, Германия бързо ускорява темпа до края на века, 

превръщайки се в абсолютен световен лидер по производство на 

стомана и в химическата промишленост. 

 Втора промишлена революция 

Втората промишлена революция е свързана с приложението 

на електричеството, конвейерното производство, двигателя с 

вътрешно горене, автомобила, радиото. Разгръща се между 

последните десетилетия на ХIХ и 60-те години на ХХ век. Налага 

едрото фабрично производство и тежката машиностроителна и 

химическа индустрия. Обособяват се различни индустриални 

отрасли със специфична технологична обработка. 
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В периода между 1870 и 1930 г. новата вълна от технологии 

продължава икономическия растеж и развива успеха на Първата 

промишлена революция. Радиото, телефонът, телевизорът, 

битовата техника и електрическото осветление демонстрират 

преобразуващата сила на електричеството. Двигателят с вътрешно 

горене позволява да се създадат автомобилите и самолетите, а 

впоследствие и техните екосистеми – с нови работни места и 

мрежи от високоскоростни пътища. Стават пробиви и в химията: 

светът получава нови материали, включително термореактивните 

пластмаси, и нови процеси. Например, процесът на синтезиране на 

амоняк  на Хабер-Бош (Haber-Bosch) отваря пътя на евтините 

азотни торове, „зелената революция― на 50-те години на 20-и век и 

последвалото рязко увеличение на населението. Втората 

промишлена революция ознаменува настъпването на съвременния 

свят – от санитарните услуги до международните авиопревози. 

Главните ресурси на производството, най-важните фактори 

за нарастването на капитала и съответно за активна икономическа 

дейност в модерната държава до 60-те години на ХХ век са повече 

или по-малко ограничени в съответни териториални граници и 

могат да бъдат контролирани от нея. Това е икономика на 

масовото производство, на хомогенизация на потреблението и 

масовия пазар, която създава масов потребител на еднотипни 

продукти и в този смисъл е икономика на мащаба, при която 

предимство има и печели този, който може да създаде, произведе 

и продаде повече еднотипни продукти, с което да намали цената 

на производствените им разходи. 

Управленските структури, необходими за регулирането и 

контрола на масовото производство и потребление, са силно 

йераррхични като взаимовръзките между отделните елементи 

минават преди всичко през центъра. 

Трета промишлена революция 

Приблизително от 1950 г. започват пробивите в теорията на 

информацията и цифровите изчисления. Тези технологии съставят 

ядрото на Третата промишлена революция. Разбира се и сега 

причините за промишлената революция не са само новите 
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технологии, а влиянието им върху икономическите и социалните 

системи. Възможността за съхраняване и обработване и предаване 

на информация в цифров вид преобразува повечето промишлени 

отрасли. Радикално се променят трудовите и социалните 

отношения на милиарди хора.  

Съвкупното въздействие на трите революции водят до 

изключителен ръст на благосъстоянието на жителите на развитите 

страни. Генералните промени в технологиите създават 

практическа основа за преминаване към нова фаза на развитие. 

Четвърта промишлена революция 

На практика това е прогнозируемото с голяма степен на 

вероятност близко бъдеще, което вече е на старта. Ще се развият 

масово киберфизични системи в производството и обслужването 

на човешките потребности. Измененията ще се отразят най-

широко на всички страни на живота. Разбира се съществуват и 

рискове – повишена нестабилност и възможност от колапс на 

световната система поради промяна на основни парадигми на 

съвместното съществуване. Технологиите, които вече се 

разработват и ще обхванат всичко са: големите данни (Big Data); 

интернетът на нещата (Internet of Things – IoT); виртуалната, 

допълнената и смесената реалност; 3D-печатът; печатната 

електроника; квантовите изчисления; блокчейн технологиите; 

изкуственият интелект; невротехнологиите; новите материали; 

космическите и геотехнологиите и редица други (Фиг. 2). 

На 1 април 2011 г. в седмичния вестник на Съюза на 

германските инженери VDI Nachrichten излиза неголяма статия 

със заглавие „Индустрия 4.0: С Интернет на Нещата по пътя към 

Четвъртата индустриална революция―. В нея за първи път се 

съобщава, че на предстоящия Хановерски панаир работна група от 

трима специалисти, представители на предприемачеството, 

политиката и науката, ще представят пред обществеността 

непознатата дотогава концепция „Промишленост 4.0― (Industry 

4.0). 

Германската визия за промишлеността на бъдещето 

Промишленост 4.0 – стъпва на съвместната работа на 
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производители, учени и правителства. Широка мрежа от хора, 

предмети и машини изграждат изцяло нова производствена среда.  

 

Фигура 2. Възникващи и развиващи се високи технологии към 2018 г. 

 

Истинският и виртуалният свят вече започват да се сливат в 

производството, давайки началото на Четвъртата промишлена 

революция. Немският концерн Siemens дефинира движещите сили 

за развитието на този проект. От „Big Data‖ към „Smart Data‖, 

производство, управлявано от данни, сливане на светове – 

виртуална, допълнена и смесена реалност, самоорганизиращи се 

фабрики
2
. В този проект германската индустрия влива само за 2-3 

години над 50 млрд. евро годишно. 

                                                           
2
 Германия навлиза в „Индустрия 4.0‖ (https://technews.bg/article-89326.html) 
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Сигурността и промишлените революции 

Развитието на системите за обществен ред и сигурност 

несъмнено следва развитието на икономиката и социалните 

отношения. Разработката на технологиите често се случва първо 

във военните организации и тези на сигурността, а в последствие 

те се появяват и като продукти за цивилно ползване. Паралелно 

въздействие се отбелязва в развитието на криминалната среда. 

Престъпността е насочена към незаконно придобиване на блага от 

организирани и неорганизирани криминални групи. С развитието 

на промишлеността нарастват благата – капитали, движима и 

недвижима собственост, съхраняването им в банки – всичко това е 

обект на интерес и желание за незаконно придобиване от 

криминалния свят. Тъй като той е разтворен в нормалния свят, то 

също подлежи на развитие и ползването на благата на техническия 

прогрес. Престъпниците стават все по-креативни, образовани, 

префинени и алчни. Образованите и добре екипирани 

престъпници измислят все по-иновативни начини за криминално 

забогатяване. Това кара нормалните хора да изискват от 

управляващите ги адекватна защита, която им се дължи поради 

факта на гражданството и внасянето на данъци. Голяма част от 

криминалните попълзновения са насочени към големите капитали. 

Това прави интересите на бедни и богати към по-висока сигурност 

синхронни. Следователно се отделят ресурси, обучават се 

специалисти и се извършва научна и развойна дейност, насочена 

към противодействие на криминалната престъпност и разбира се, 

шпионажа. Няма как да съществува иновативно промишлено 

развитие без ресурсоемки разработки. От гледна точка на 

противостоящи си държави разузнаването следва да е 

производствена сила, която, изразходвайки ресурс от 100 млн. 

евро например, предоставя на своите ръководители предимство, 

струващо милиарди.  

Няма технически пробив, който да не е значим и в 

светлината на необходимостта от сигурност – железопътният 

транспорт, освен икономическото си значение, позволява лесно 

транспортиране на хора на далечни разстояния без значение дали 
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това са военни формирования, престъпници или полицейски сили; 

самолетостроенето, фотографията освен изключителното си 

икономическо значение, имат голяма стойност още от 

възникването си за разузнаването, контраразузнаването, военните 

и специалните операции. Както отбелязва Йончев
3
 „...тъй като 

прогресът променя състоянието и хоризонтите на обществото, 

техниката се оказва двигателят на промените.― 

Киберпрестъпността, киберразузнаването, киберсигурността са 

взаимно свързани промишлено-социални явления, демонстриращи 

възможността за съвременни престъпления и необходимостта от 

създаване на модерни продукти за обезпечаване на гражданска и 

национална сигурност. 

На всеки етап от промишленото развитие съответства етап 

от развитие на системата за сигурност. Затова, когато 

размишляваме за сигурността в потока от идеи за Промишленост 

4.0 – то имаме предвид иновативни парадигми, технологии и 

техники за обезпечаване на сигурност, съответстващи на високите 

технологии, които следва да обединим под общото название 

Сигурност 4.0. 

  

                                                           
3
 Йончев, Д. В търсене на сигурността. Сигурността в концепцията на 

присъствието, „Изток-Запад―, 2014, 411 с. (61) 
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Глава Втора  

Четвъртата промишлена революция и 

сигурността. Сигурност и несигурност 

Важно е да се възприемат и обмислят технологиите на 

Четвъртата промишлена революция мащабно, извън контекста на 

прост инструментариум, в тясна връзка и взаимозависимост, в 

светлината на идеята за синергичност, да се търсят 

възможностите, които от една страна да позволят на службите за 

сигурност и обществен ред да въздействат положително на 

качеството и нивото  на националната и гражданска сигурност, а 

от друга да се извличат и приоритетно развиват тези технологии и 

комбинации от тях, които да гарантират на хората, че секторът за 

сигурност работи само и единствено в тяхна полза и защита. 

Технологиите трябва да бъдат анализирани и от гледна точка на 

възможностите за тяхното използване от престъпниците, за да се 

създаде коцептуална среда за противодействие. 

Системният подход въвлича в единен поток правната 

уредба, правила, очаквания, перспективи, цели, задачи, стимули, 

ежедневно формиращи поведението на обекта и субекта на 

сигурност, а също така формира и интегрира инфраструктурата, 

ресурсите, специалистите, необходими за осъществяване на среда 

за сигурност в нейното широко и тясно разбиране. Тези системи 

определят как се държим в обществото, как се реализира 

обществената и индивидуалната защита, как се идентифицират 

заплахите и се подготвят и вземат решения за тяхното 

предотвратяване или за премахване следите от вредното 

последствие след реализирани престъпни въздействия. В широкия 

смисъл на сигурността, този тип системи определят как работи 

здравеопазването и взаимодейства с обикновения човек, как се 

оптимизират демографските фактори, как се произвежда и развива 

икономиката, как се развиват груповите и междуличностни 

комуникации и дори как разбираме какво е да си човек. 

Четвъртата промишлена революция кардинално ще измени 

всички тези аспекти на живота и сигурността ни, както това се 
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случи при предшестващите революции. Технологичните иновации 

са мощен фактор за умножаването на богатството и 

благополучието на хората. Свободните средства и нуждата от 

опазване на развиващата се собственост довеждат до инвестиране 

и развитие на сигурността както в нейното широко разбиране, така 

и в разбирането ѝ като сигурност и безопасност на живота на 

отделния гражданин. Днес средностатистическият човек живее по-

дълго, по-здрав е, по-заможен, а също така все по-малко рискува 

да пострада или загине от насилствена смърт, отколкото в 

предишните епохи. Няма общество без престъпност, може би в 

далечното бъдеще това ще е възможно. Следователно 

предположенията и прогнозите следва да очертаят бъдещи 

възможни престъпни посегателства, базирани на водещи 

технологии. 

Как ще изглежда бъдещата криминална ситуация през 

призмата на последствията от промишлената революция? Това е 

следващ етап от криминологичното познание чрез осмисляне 

образа на бъдещата престъпност и разработване на мерки по 

бъдещо противодействие, съобразно новите условия. 

Това не е крайният резултат за едно футурологично 

осмисляне на престъпността от по-близко и по-отдалечено 

бъдеще. Разработчиците на концепцията за новата промишлена 

революция отиват още по-напред в социалното осмисляне на 

бъдещето в сравнение с учените, като се ограничават само с 

прогнози относно развитието на новите технологии. 

За криминолозите и криминалистите днес са важни 

социалните последствия на „Промишлена революция 4.0―. 

Съществуват ли прогнози на които да се опрат криминолозите? 

Да, има такива. Такива са работите на известния икономист и 

политик Жак Атали
4
, на водещия аналитик на Националния съвет 

по разузнаване на САЩ Матю Бароуз
5
. Когато трудовете им се 

                                                           
4
 Attali, Jacques. A Brief History of the Future: A Brave and Controversial Look 

at the Twenty-First Century, Arcade Publishing, 2009, ISBN 1-55970-879-4 

5
 Mathew Burrows.  The Future, Declassified Megatrends That Will Undo the 

World Unless We Take Action. 2014 
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появиха, особено работата на Атали, те просто се възприемаха 

като научна фантастика или подобни на холивудски сценарии пост 

апокалиптични работи. Но само малко след публикуването им 

става ясно, че дори най-невероятните негативни сценарии 

изглеждат напълно реализуеми в живота. Например, Атали описва 

три сценария за развитие на човечеството.  

Според първия, който той нарича „Хиперимперия на 

пазарните богатства―, парите ще ликвидират всичко, което може 

да попречи на тяхното победно тържество, включително и 

държавите, които те постепенно ще унищожат. Всичко ще стане 

частно, включително армията, полицията, съдебната власт. 

Повечето хора ще се превърнат в артефакт за производство и 

продажба.  

Ако човечеството не последва такова бъдеще, прекъсне 

глобализацията насила, ще настъпи варварска епоха, светът ще 

бъде въвлечен в разрушителни войни. Държавата, религиозните 

обединения, терористичните групировки и пирати, изпилвайки 

най-новото оръжие, ще се изтребват едни други. Такъв ход на 

събитията Атали нарича „хиперконфликт―. Хиперконфликтът е и 

планетарен и хиперкриминален. Според този сценарий вместо 

страните, които ще се разпаднат под натиска на пазара, ще се 

появят пиратски държави и недържавни образувания, зони на 

беззаконие. Те ще се управляват от лидери на въоръжени банди, 

контролиращи региони, пристанища, нефтопроводи, пътища и 

ресурси. Пиратските държави ще се държат съобразно модела на 

обикновените, ще се сражават против традиционните държави, 

обезпечавайки съществуването си за сметка на труда на 

интелектуалците. По същество реализацията на такъв сценарий 

виждаме в Ислямска държава, структурите на талибаните, 

мексиканските и латиноамериканките картели. Всъщност като 

цяло днешната световна икономика става във все по-голяма степен 

мафиозна федерация.  
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Както пише Марк Гудман
6
, още сега най-общо може да се 

изчисли, че транснационалната престъпност участва с 15-20% в 

световният брутен продукт като чисто престъпен оборот и не по-

малко от 25% като легален оборот, контролиран от престъпни 

групировки. Най-общо може да се каже, че престъпните групи 

контролират не по-малко от една трета, а по-скоро приблизително 

50% от световния оборот на всички видове стоки и услуги, активи 

и финанси. 

Като се има предвид, че концентрацията на собственост в 

престъпния свят е по-висока от тази в легалния бизнес, може да се 

направи извод, че най-крупните собственици на активи и 

притежатели на ресурси на планетата са именно престъпните 

синдикати. 

Между съвременната и старата престъпност съществува не 

само антагонизъм, но и огромна разлика в методите и 

организацията на престъпните структури. Съвременните 

престъпни организации се отказват от старите, традиционни 

йерархически структури от времето на дон Корлеоне и Лъки 

Лучиано, а са изградени във формата на гъвкави мрежи. Активно 

използват аутосорсинг, колективно предприемачество, 

платформени решения и др. С една дума, ако престъпниците до 

средата на 20 век стояха в края на опашката на техническите и 

финансови технологии, то днес те без съмнение се намират в 

авангарда. 

Например, печалбата на един среден киберпрестъпник
7
, е 

седем пъти по-голяма от тази на обикновения престъпник. В Ню-

Йорк разкриваемостта на обикновените престъпления съставлява в 

                                                           
6
 Goodman, Marc. Future Crimes. Inside the Digital Underground and the Battle 

for Our Connected World, Penguin Random House, 2016. Книгата 

„Престъпления на бъдещето― е един от научно-популярните бестселъри на 

2015 г. в САЩ. В нея бившият служител на полицията на Лос Анжелис, с 

опит в Интерпол, ЦРУ и Сикрет сървис, консултиращ полицейските 

служби на десетки страни, разсъждава на темата за небивали престъплеия, 

които ни очакват през 21 век. (б. а.) 

7
 По данни на ню-йоркската киберполиция 
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различни години от 40-60%, а на киберпрестъпленията – 4%. 

Другояче казано, киберпрестъпността е високодоходна и 

сравнително нискорискова криминална дейност и това не убягва 

от вниманието на ръководителите на организираната престъпност 

и от престъпниците с бели якички. 

Третият сценарий на развитие Атали нарича 

„хипердемокрация―. Същността ѝ е в създаване на единно 

световно правителство и няколко регионални центъра на властта. 

Това е най-позитивният сценарий за развитие на човечеството, при 

който всеки човек с помощта на най-новите технологии може да 

живее охолно, справедливо, да опазва околната среда и пр. Тоест, 

това би било общество на всеобщото благоденствие. 

Последният сценарий изглежда най-малко вероятен в близко 

бъдеще. Поради това професиите на криминалистите и 

криминолозите още дълго време ще бъдат търсени, а 

криминологичните знания ще влизат в системата на образованието 

във всеки вид и насоченост. Разбира се това ще се случи, ако 

криминолозите адекватно оценяват социалните процеси на 

настоящето и качествено прогнозират изменението им в бъдеще. 

За съжаление този сценарий зависи и от интелигентността, 

себеотрицателността и добрата воля на политиците, нещо крайно 

съмнително според обикновените хора. 

На базата на казаното до тук може да бъдат направени 

няколко конкретни прогнози: 

Кризисните явления в икономиката, сложността на 

навлизане в новата промишлена революция увеличават 

напрежението на пазара на труда, в междунационалните 

отношения, в мигрантската среда. Това влияе негативно върху 

сигурността, като нарастват както традиционните, така и 

нетрадиционните видове престъпления. Няма как да изчезне, а ще 

нараства делът на користните и користно-насилствените 

престъпления в общата структура на престъпността, не само в 

близките години, но и в близките десетилетия.  

Правозащитните органи в условията на дефицит на 

финансови средства за тяхното съществуване ще се наложи да 
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водят борба с две направления – традиционната и нетрадиционна 

престъпност. При това и сега е ясно, че правоохранителната 

система ще закъснява постоянно в действията си по 

противодействие на технологизацията на престъпния свят. 

Известно е, че загубилият инициативата в борбата, най-вероятно 

ще инкасира и крайната загуба. За да не е такова голямо 

забавянето, е необходима коренна промяна на цялата система на 

подбора, назначаването и подготовката на кадрите. По същество в 

близкото десетилетие полицията и службите за сигурност следва 

да се трансформират в киберполиция и в служби за 

киберсигурност, използващи най-новите достижения в работата с 

големите данни при предаването на информацията и нейната 

визуализация. 

При разкриването на престъпления трябва съвършено да 

бъде изменена системата на използване на нови технически 

средства за получаване на обективна информация за виновността 

на едно или друго заподозряно лице. Следва да се  обмисли и 

рамкира използването под лекарски и прокурорски надзор на 

медицински средства, които в медиите и литературата получиха 

названието „серум на истината―. Възможно е активно да се 

използват детектори на истината от ново поколение. 

Съвременната невробиология дори днес позволява да се 

установява 100% истинността на едни или други показания. 

Нужно е да се премахнат архаичните, пещерни способи за 

разследване на криминални дела, изписването и прочитането на 

стотици томове от тези дела, без машинна обработка, особено по 

дела с икономическа насоченост и организирана престъпна 

дейност. Несъмнено раздутата администрация може успешно да 

бъда заменена в повечето случаи от гъвкави компютърни системи, 

стъпващи на изкуствен интелект. 

Необходима е революция в експертната дейност. Още сега 

се налага най-новите открития по редица направления в науката да 

се използват в тази сфера, която традиционно определяме като 

криминалистическа експертиза. 
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Необходима е промяна на  остарялата съдебна система. 

Присъдите по конкретни дела трябва едновременно да се 

основават на дълбоко психолого-психиатрично изследване на 

всички обвиняеми със съставяне на прогнози за индивидуалното 

им пост престъпно поведение.  И само на такава основа в 21 век 

могат да се определят едни или други наказания. Засега 

криминалното съдопроизводство, системата за изпълнение на 

наказания практически не са в съответствие с технологичната 

реалност. Работата и наблюдението на излезлите от 

пенитенциарните заведения е нищожна, а често и невъзможна – 

нещо за което говорят огромно количество факти: от последващо 

извършване на престъпления, до напълно изчезване на 

освободените от полезрението на службите за сигурност. 

Скоро може да се окажем в ситуация, когато престъпниците 

ще използват квантови изчисления, а ние постарому ще 

продължаваме да перфорираме листа и да прошнуроваме папките 

на криминалните дела. 

Промишлена революция 4.0 и престъпленията на 

бъдещето  

С Интернет нещата са особени по мнението на Марк 

Гудман, а именно: 

Включвайки нови и нови устройства, хората забравят, че 

всичко достъпно през мрежата може да бъде обект на взлом, рано 

или късно. Никакви съществуващи технологии и агентства за 

сигурност не са достатъчни за противопоставяне на растящата 

заплаха. Интернет се развива в пъти по-бързо, от средствата за 

защитата му.  

Необходимо е инициирането на нов проект, който да 

обедини усилията на най-добрите учени и изследователи, 

университети, правителствени и неправителствени организации, 

корпорации, гражданското общество. Трябва да бъдат привлечени 

предприемачи, политици, юристи, военни – с цел създаване на 

пълноценна, всеобхватна защита, включваща по-безопасно 

оборудване, операционни системи и програмно обезпечаване като 

минимум на общодържавно, а още по-добре на глобално ниво.  
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Но какви са високотехнологичните престъпления? 

Спрямо компютърните системи: 

Хакерски атаки, проникване в системата на военни 

организации като Пентагона
8
, взлом на банкови системи, на 

сървърите на организации като НАСА, атаки с вируси, водещи до 

забавяне скоростта на Интернет в глобален мащаб, похищение на 

секретни информации за военни проекти, проникване на сайтове 

на финансови структури като PayPal, Visa и MasterСard, 

проникване в медицински и други държавни сървъри по целия 

свят, кражба на лични данни на стотици милиони ползватели на 

мрежата. 

Извън компютъра: 

Престъпленията стават толкова високотехнологични, че 

поразяват експертите от правоохранителните структури. Преди 

няколко години специалните служби били шокирани, 

установявайки, че мексиканските наркокартели са създали 

собствена, вътрешна защитена връзка, която действала във всички 

щати на страната
9
. Особено сериозни заплахи произтичат от 

реализацията на концепцията „Интернет на нещата― (Internet of 

Things – IoT), в рамките на която все повече и разнообразни 

устройства получават достъп до мрежата. Медицинско оборудване 

и електростанции, имплантирани устройства и системи за 

сигурност – колкото по-лесно и удобно се работи с тях, толкова по 

лесен се оказва и достъпът за престъпниците.  

                                                           
8
 Една от първите хакерски атаки бе извършена от американски студент и 

впоследствие един от най-известните хакери Кевин Митник. През 1983 г. 

прониква в мрежата на ARPANet и успява да влезе в компютрите на 

Пентагона и да получи достъп до файловете им. Митник е арестуван, 

осъден и прекарал шест месеца в центъра за младежко поправяне. 

9
 Съставът на картелите използва свои собствени мрежи и зашифровани 

честоти за радиовръзка. През 2012 мексиканските власти са разкрили 167 

транслационни кули, височината на една от тях била 89 м. 
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Престъпленията на миналото засягаха отделни личности, 

сега с един удар могат да бъдат засегнати милиони хора.
10

 

Само с киберпрестъпността предизвикателствата на 

бъдещето не приключват. Съвременните престъпници се стараят 

да обърнат в своя полза всички перспективни направления на 

съвременните технологии. 

ФБР непрекъснато работи по опити за терористични актове, 

извършвани с дронове
11

. Дори такава технология като 3D-печатът 

намира своите престъпни фенове – софтуерът за разработка и 

производство на огнестрелно оръжие са били откраднати и качени 

на пиратския сайт Pirate Bay, откъдето са свалени от стотици 

хиляди ползватели. 

Задачи на сигурността 

За да изведем тенденциите в необходимото развитие на 

сигурността в „Промишлена революция 4.0―, следва да стъпим на 

стоящите пред нея задачи: 

Необходимост от справедливо разпределение на благата 

на Четвъртата промишлена революция  

Възможно е хората да не ползват преимуществата на 

технологиите по редица причини: недостъпност, висока цена, 

неуместност на самите технологии, стремеж на отделни 

организации към присвояване на печалбите и концентрация на 

богатства. Справедливото разпределение на благата ще доведе до 

                                                           
10

 Взломът на криптозащитата на игровата приставка Sony PlayStation 

засегна повече от 100 млн. човека. Хакерите успяват да получат 

криптографски ключове за ниво LV0 (level zero), които са необходими за 

криптографска верификация на обновленията. С тези ключове всеки 

ползвател може да качи на приставката каквото пожелае програмно 

обезпечение. Армията на САЩ е закупила над 2000 приставки за свой 

експериментален проект.  Окончателната атака е извършена от хакерската 

група Three Musketeers. 

11
 Агентите на ФБР заловиха през 2012 г. терорист – 26 годишния Резван 

Фердаус, който планирал да атакува зданията на Капитолия и Пентагона 

чрез минирани самолети-безпилотници. 
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устойчива ниско криминогенна среда, оттам – сравнително ниска 

престъпност, по-активна и високотехнологична дейност по 

противодействие на престъпността и обезпечаване на 

индивидуалната сигурност на всеки гражданин. 

Разбира се криминалната среда и корумпираните чиновници 

ще се стремят да монополизират както благата, така и 

инструментариума за достигането им, но това може да доведе 

само до засилено социално разслоение – още по-малък процентен 

брой богати, огромен брой бедни хора и постепенно стопяване на 

средната класа. Това по естествен път ще доведе до социално, 

политическо и психологическо натрупване на негативи и 

взривоопасност, които в крайна сметка революционно или 

еволюционно ще променят света. 

Контрол над негативните последствия и рискове от 

Четвъртата промишлена революция  

По време на предишните промишлени революции е правено 

много малко за защита на уязвимите групи от населението, 

заобикалящата среда и бъдещите поколения от непредвидени 

последствия, резултати от прогреса, вторични въздействия и 

осъзната злоупотреба с новите възможности. Квантовите 

компютри ще направят безполезни много криптографски методи и 

могат да създадат сериозна заплаха по отношение на националната 

сигурност, личния живот и безопасност на ползвателите на новите 

компютърни технологии. Но пък вероятно на този етап ще 

възникнат нови крипто-подходи, вече разчитащи на 

свръхкомпютрите. Масовото разпространение на частния 

безпилотен транспорт може да натовари още повече пътищата в 

гъстонаселените градове и същевременно да направи труден 

контрола и летателната среда, а виртуалната реалност е способна 

за изостри проблема с онлайн-агресията, увеличавайки 

психологическите щети от нея. 

Негативните последици са видими особено ясно, когато 

разглеждаме близкото бъдеще в светлината на сигурността. 

Възможността да бъдат обект на непрекъснат мониторинг едва ли 

ще хареса на мнозинството от хората, пробивът в 
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информационните системи и системите за съхраняване на 

информации може да доведе до сриване на личности, проекти и 

състояния, фалити и лични трагедии. Не са изключени небрежност 

и злоупотреби с информация и използване на високотехнологични 

системи за нерегламентирани или дори престъпни бизнес цели. 

Внимателният анализ на развитието на използването от престъпни 

организации на високите технологии показва, че те са по-

подвижни от държавните структури, вземането на решения за 

използване на една или друга технология е моментално, а не се 

получава в резултат от дълго търсен и трудно достиган консенсус. 

През последните двадесетина години наследниците на огромните 

престъпни организации – напр. наркокартелите демонстрираха 

ново качество на престъпната дейност – извеждане на ново бизнес 

ниво, провокирано от обучението им – на тях и техните 

наследници в най-престижни световни учебни заведения. Старите 

донове са заменени от интелигентни бизнесмени, които гледат на 

престъпните дейности като на обикновен бизнес, към който е 

ефективно прилаган най-модерният управленски подход. 

Огромните кешови масиви от средства се перат по най-различни 

начини, като сред тях са наемане на суперспециалисти, закупуване 

на свръхмодерна техника, корумпиране на полиция и служби за 

сигурност, създаване на корупционна среда в държавните 

организации. Постигането на бизнес цели е улеснено от създавани 

лични връзки на наследниците на мафиотските образувания в 

елитните учебни заведения по света. Трябва да се отбележи, че 

ръководствата на престъпните организации си давят ясна 

представа за нуждата и предимствата на качествено образование и 

особено в направление на високотехнологичните специалности. 

Нещо, което държавните структури и особено тези, занимаващи се 

с обезпечаване на сигурност, все още неглижират. 

Гарантиране, че Четвъртата промишлена революция ще 

се развива в интерес на хората и под човешки контрол 

Необходимо е да се уважават общочовешките ценности, а не 

да се разглеждат само финансовите изгоди. Тези технологии могат 

да нахлуят в пространство, което до момента е оставало лично – 

нашия разум. Възможно е да предсказват нашите мисли и да 
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въздействат над поведението ни. Те са способни да анализират 

ставащото и да вземат решения,  използвайки методи и данни, 

непонятни или твърде сложни за разбиране от човека. Възможно е 

да са в състояние да променят човешките клетки, оказвайки 

въздействие върху още неродени деца. При това цифровите мрежи 

позволяват на технологиите да се разпространяват многократно 

по-бързо от цялата предхождаща история на техническия прогрес. 

Отново основната заплаха е в противовес на възможните ползи – и 

днес съществуващите информационни системи; информационните 

мрежи, социалните мрежи използват високотехнологични 

инструменти, за да профилират участниците в тях и да използват 

тези профили в конкретната си производствена и търговска 

дейност и максимализират печалбите си. Разузнавателните служби 

не изостават в това начинание. През последните двадесет години 

многократно отделни специални служби са обявявали официално 

тръжни процедури за специализирани продукти за мониторинг на 

социалните мрежи и са използвали специализирани програми, вкл. 

за създаване на фалшива самоличност, с възможности за 

влияние
12

. Представете си, ако това профилиране  и въздействие 

засегне мозъците, мислите, човешките клетки – от пригаждане към 

евентуалния клиент – към пригаждане на клиента за целите на 

фирмите и престъпните организации. 

Принципи на развитие и постигане на сигурност 

Вследствие на анализи и обсъждания на предходните 

революции, динамиката на технологията на Четвъртата довеждат 

до  формулиране на четири принципа, които са изключително 

важни за формиране на адекватен начин на мислене. 

1. Важно е не само да се разглеждат и внедряват 

технологиите в сферата на сигурността, но да се 

интегрират в система, водеща до синергичен ефект. 

                                                           
12

 ЦРУ признава за пълен мониторинг на Фейсбук и други социални мрежи 

(http://coupmedia.org/sci-tech/internet/cia-admits-full-monitoring-of-facebook-

and-other-social-networks-2901/) 
 

http://coupmedia.org/sci-tech/internet/cia-admits-full-monitoring-of-facebook-and-other-social-networks-2901/
http://coupmedia.org/sci-tech/internet/cia-admits-full-monitoring-of-facebook-and-other-social-networks-2901/
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Много примамливо е да се концентрираме върху самите 

технологии – по-просто, по-забавно, по-лесно. Но всъщност най-

важни са технологиите, които, интегрирани в системи, 

обезпечават благоденствието и безопасността на хората. Така 

реално следва да се дава приоритет на системите, насочени към 

обезпечаване на сигурност в широк и тесен смисъл. При наличие 

на политическа воля и отделен ресурс, както и групова работа на 

заинтересовани експерти могат да бъдат създадени нови системи, 

изпълняващи по-добре, по-качествено, по-ефективно задачите си. 

Без тази интегративност е възможно новите технологии дори да 

засилят недъзите на съществуващите системи. Пример за това 

може да се даде с технологиите при прилагане на СРС – отделните 

технически нововъведения, ако не са интегрирани в система, 

предполагаща иновативно правно регулиране и високо-

технологичен контрол, водят само до лесно нарушаване правата и 

интересите на обикновения гражданин и ниска ефективност в 

противодействието на престъпността. Отново ще бъде поставен 

въпросът за това, кое е по важно – сигурността или свободата. 

Това е изкуствено разделяне и противопоставяне, задоволяващо 

конкретни частни интереси. Всъщност истинската сигурност не се 

характеризира с такова противоречие, защото сигурността 

включва в себе си и сигурността на правото на свобода. Когато се 

лишаваме от него, нарушаваме цялостния характер на 

сигурността. В този ред на мисли интегративност на техническите 

и технологични иновации е иманентно свързана със сигурността. 

По тази логика трябва да се разглежда и по такъв начин трябва да 

се стремим да я постигнем. Използването на технологичната 

синергия в полза на ограничен кръг лица и организации в крайна 

сметка довежда до повишено социално налягане, взрив и упадък 

на технологиите като последствие. 

2. Технологиите трябва да разширяват възможностите за 

противодействие на престъпността, а не да ги 

ограничават. 

Съществува съблазън да се мисли, че технологичният 

процес не може да се направлява и контролира и че ние не можем 

да овладеем технологии, способни да повлияят на поведението на 
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хората. Системите, базирани на новите технологии, трябва да 

предоставят на хората по-голям житейски избор, перспективи, 

алтернативи, свобода и контрол върху собственото си битие. Това 

е особено важно, доколкото някои от новите технологии са в 

състояние сами да вземат решение и да действат без човешка 

намеса, както и да влияят на човешкото поведение, явно или 

тайно. Тук може да бъде даден вече христоматиен пример с 

шпионските високотехнологични системи „Ешелон― и „Призма― 

на АНС на САЩ. Подслушването на комуникациите по 

алгоритми, включващи ключови думи и изрази, доведе до 

шпиониране на собствените съюзници, нещо, което се разбира на 

много късен етап, когато системите излъчват обобщена 

информация към аналитиците – закъснението бе от 6 месеца до 1 

година, през което време подслушването на комуникациите 

продължаваше. Това доведе до гигантски международни  скандали 

през 2000  и 2014 г. Технологиите са инструмент, който по 

заложения модел при тяхното създаване, адаптиране и 

интегриране трябва да не позволява манипулация, монополизъм и 

използване за престъпни, тясно политически или тясно 

корпоративни цели. 

3. Използване по замисъл, а не по мълчаливо 

подразбиране 

Системното мислене трябва непрекъснато да анализира 

структурите и системите, управляващи света, и да определи 

подходи за това, как новите технологии могат да осъществят 

промени, водещи до повишен положителен ефект за хората. 

Качеството на живот в голяма степен е в непосредствена 

корелация с нивото на сигурност за всички хора и за всеки човек 

по отделно. Системното мислене е подход, който може да работи, 

ако се упражнява от компетентни и ерудирани, подготвени и 

опитни експерти и управленци на международно и регионално 

ниво, така че новите технологии са пряко свързани с концепциите 

и технологиите на анализ и управление, с човешкия ум, 

възпитание и подготовка. Политическото, социалното и 

етическото инженерство, инженерството и управлението в 

сигурността както от широк, така и от тесен тип, трябва да е 
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резултат от експертиза, съзнателно търсене на общ положителен 

резултат, засягащ всеки човек. 

4. Ценностите трябва да се разглеждат като достойнство, а 

не като недостатък.  

Технологиите не следва да се разбират като неутрални 

инструменти, които могат да бъдат използвани както за добри, 

така и за лоши цели. В реалността всички технологии носят в себе 

си определени ценности, които са вградени в тях със самото 

зараждане на началната идея, и зависят от това как протича 

разработката и внедряването. Това ще рече, че тези ценности в 

сферата на сигурността е нужно да бъдат обсъждани на всички 

стадии на иновациите, а не тогава, когато на преден план се 

проявят техни вредоносни ефекти. Ценностите в сферата на 

сигурността, обусловени от технологиите, трябва да подлежат на 

устойчив смисъл и съдържание, но да са гъвкави по същество, за 

да могат динамично да се променят, без да изгубят заряда и 

достойнствата си. Тяхната положителна промяна следва да е 

иновативна и изпреварваща динамиката на престъпността, защото 

е всеизвестно, че побеждава в едно противодействие този, който 

притежава инициативата.  

Тези четири принципа съставят база за оценка, обсъждане и 

контрол на технологиите, които вече ни въздействат днес, и ще 

променят света в бъдеще. Несъмнено е, че те са действени, когато 

технологиите и хуманизмът работят в синергичен синхрон, когато 

ползата е всеобща, а недостатъците и проблемите се отстраняват с 

координираните усилия на всички заинтересовани, без оглед на 

персоналната, структурната, тясно ведомствената или 

корпоративната полза. 

Четвъртата промишлена революция може да роди системи, 

способни да направят обществото много по-благополучно, да 

увеличат продължителността на живота, да повишат нивото на 

сигурността в нейното широко и тясно разбиране, да разкрият 

нови възможности за съществуване и развитие. Развитието на 

човешката личност в условия на достатъчно ниво на сигурност е 

по- качествено и ефективно, а по този начин довежда до ускорено 
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техническо и технологическо развитие. Налице е една спирала на 

технологично и техническо развитие, стимулирана от постоянна 

качествена среда на сигурност. 

Ключови аспекти на „Промишлена революция 

4.0“ и сигурността 

Сигурността се крепи най-вече на свободата и 

неприкосновеността на хората, на тяхната възможност да живеят, 

творят и се забавляват без притеснения и заплахи, да притежават и 

използват достатъчно свободно време за творческа дейност, 

мислите им да не са заети само с мисълта за оцеляване. Това 

предполага сравнително равенство, равни възможности, реална 

конкуренция, преобладаваща средна класа. Една от заплахите, 

способна да изостри неравенството в резултат от Четвъртата 

промишлена революция е монополизацията на властта. 

Притеснението от възможното неравенство, довеждащо до обща 

несигурност, до известна степен може да се изглади от факта, че 

структурата и възможностите на много от технологиите на тази 

революция са в различна степен на децентрализация. Разбира се, в 

определен момент необходимостта от децентрализация на 

службите за обществен ред и сигурност, пропагандирана в 

България над 30 години в партийни програми преди избори, ще 

влезе в сблъсък с реалността, в която се извършва репартизация и 

централизация (виж МВР, което постепенно погълна Гражданска 

защита и тел. 112, както и техните бюджети). Този конфликт ще 

бъде още по-остър от факта, че високотехнологичното развитие, 

резултат от Четвъртата промишлена революция, ще изисква 

сигурността и общественият ред да се реализират с помощта на 

концепции и ноу-хау, предполагащи децентрализация. Няма опция 

специалните служби и МВР да се откажат от съвременни 

технологии и технически устройства, тъй като динамиката на 

съвременната престъпност предполага освен всичко друго и 

използване на всички съвременни технологии и средства за 

оптимизиране на печалбите от престъпна дейност. Нека не 

забравяме, че използване на елитни консултанти, създаване на 

информационни позиции в специалните служби, купуване на 

държавни служители и осигуряване на корупционна среда са един 
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от подходите за пране на пари. Ако сектор „Сигурност― иска 

действително да е действен и проактивен, то той трябва да се 

стреми да изпреварва противника, като се базира на съвременни 

информационни системи, прогностични организации, включващи 

дори изкуствен интелект. В противен случай ще изостане, ще 

загуби битката с престъпността и доверието на гражданите и в 

крайна сметка ще се превърне във формална организация с неясно 

бъдеще. Вероятна е дори хипотезата, че ще бъде овладян от 

престъпните организации и използван като силова наказателна 

организация. 

Най-ефективен метод за по-дълбоко разбиране на четвъртата 

промишлена революция е използването на двустранния подход, 

подход диалектически по своята същност, известен като 

проучване на нещата навътре и навън – на микро- и 

макроструктура, който днес е модерно да бъде определян като 

стратегия на мащабирането (zoom-in, zoom-out)
13

. 

Важни са и двете посоки на подхода за изследване както на 

четвъртата промишлена революция, така и на обусловената от нея 

сигурност, като: 

Достигане минималното необходимо ниво за разбиране 

на редица технологии и възможностите им, за да се оценят по-

добре потенциалът им и начинът на използване в сферата на 

сигурността. Това предполага креативен и експертен потенциал в 

службите за обществен ред и сигурност, защото освен разбиране и 

интелект е необходимо и експертно познание за идентифициране 

възможностите за вграждане и използване на тези технологии. 

Нужни са и управленски способности за вземане на правилни 

решения и ефективно управление на синергични системи, 

обединяващи класическите сили и средства на разузнавателната, 

                                                           
13

 Take a Zoom Out, Zoom In Approach to Business Strategy 

(https://deloitte.wsj.com/ riskandcompliance/2018/07/27/take-a-zoom-out-

zoom-in-approach-to-business-strategy/) 

 

https://deloitte.wsj.com/%20riskandcompliance/2018/07/27/take-a-zoom-out-zoom-in-approach-to-business-strategy/
https://deloitte.wsj.com/%20riskandcompliance/2018/07/27/take-a-zoom-out-zoom-in-approach-to-business-strategy/


33 

 

оперативно издирвателната, антикриминалната и охранителната 

дейност с възможностите на най-новите и перспективни 

технически разработки и технологии. Съвременни 

високоскоростни информационни системи, системи за 

видеонаблюдение и разпознаване, облачни технологии, експертни 

системи в криминалистиката, съчетани с най-съвременни цифрови 

и биотехнологии, могат да доведат до ефективно противодействие 

на престъпността и обезпечаване на стабилна среда на сигурност. 

Разбира се, това ниво изисква нов подход към подбора, 

образованието, подготовката, ерудираността както на 

служителите, така и на ръководителите. 

Необходимо е да се състави пълна картина, в резултат на 

изясняване на връзките между технологиите, използвани в 

системата за сигурност и предизвиканите от тях изменения 

както в самата система, така и в отделните ѝ елементи 

(подструктури), а също така в целокупната екосистема на 

Сигурност 4.0. Генералната идея при системния подход за 

получаване на синергичен ефект в сигурността до голяма степен 

ще зависи от умението да се познават възможностите на 

съвременните технологии за вграждане в структурите, дейностите 

и действията по обезпечаване на сигурност. Важно е тази картина 

да се отнася и за тясната – класическата сигурност, и за т. нар. 

широка сигурност, като се изявят и очертаят връзките и 

взаимозависимостите между двата типа сигурност – познанието за 

микро- и макронивото да даде възможности за качествен скок при 

изграждане архитектурата и управлението на сигурността, а оттам 

и като резултат – качествен продукт гражданска и национална 

сигурност. 

 Всички технологии на Четвъртата промишлена революция 

(ЧПР), съотнасящи се и до сигурността, имат някои общи аспекти, 

свързани със системните изменения. За да се погледне 

перспективата на развитие от системна гледна точка, е важно да се 

разгледат четири общи аспекта на динамиката на развитие на 

технологиите и в сигурността (общата динамика
14

 в случая е 
                                                           

14
 Интересно е да се изследва как се съотнасят динамиката на развитие на 

съвременните технологии и динамиката на развитие на престъпността. Не 
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огромна, защото се обуславя от сигурността, която е високо 

динамична категория, и от изключително бурното развитие на 

технологиите, характерно за четвъртата промишлена революция): 

Технологиите на ЧПР съществено разширяват и 

преобразуват цифровите системи. Цифровите системи 

олицетворяват днешните информационни системи, а следователно 

отношението високи цифрови технологии / сигурност е пряко. 

Информацията лежи в основата на сигурността – прогнозирането е 

резултат от анализ на събраните в информационните системи 

данни. Въз основа на прогнозирането се създават вариантите на 

управленските решения, разработват се сценарии за възможното 

развитие, планират се стратегически и тактически действия и 

дейности, улеснява се контролът, стимулира се ефективно 

достигане на целите на системите за сигурност. Съвременните 

цифрови системи позволяват съхраняване на огромен обем данни, 

светкавично обработване съобразно конкретни необходимости, 

високоскоростни комуникации с аналогични системи в регионален 

и световен мащаб. Пример за това представляват 

информационните системи с антитерористична насоченост в САЩ 

и Европа, изграждани последните 10-тина години и вече 

взаимодействащи си. Те предвиждат скачване с националните 

системи от същия тип и осъществяване на световно селектиране и 

обработка на антитерористична информация. 

Технологиите се разпространяват с експоненциална 

скорост, прониквайки в материалните обекти и в живота. 
Няма да е грешно да се направи заключение по аналогия относно 

ефективното използване на технологиите от структурите на 

организираната престъпност и терористичните структури, които в 

повечето случай съществуват в симбиоза и синергична връзка. От 

специалните служби са установени факти за използване от 

наркотрафиканти на най-софистицирани средства за транспорт, 

                                                                                                                                                                 
трябва да се забравя, че съвременните престъпници ползват 

високотехнологични способи за незаконно обогатяване, така че високите 

технологии по същество се явяват вектор в общото развитие на 

криминогенната обстановка. 
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наблюдение, връзка, защита и противодействие на 

специализираните държавни организации. Развитието на 

технологиите е забелязано и възприето от участниците в 

престъпните организации като възможност за оптимизиране на 

печалбите от най-широк кръг престъпления, както и на широка 

диверсификация на криминалната им дейност – 

киберпрестъпността отваря нови вратички за квалифицирани 

кражби, грабежи, икономически шпионаж и тероризъм. 

Следователно може да се прогнозира вероятността и 

престъпността да се развива по крива, близка до тази на кривата на 

развитие на технологиите, стига да ги използва активно. Това 

прави задачите на специалните служби още по-сложни и 

задължително обвързани с адекватно във времето възприемане и 

проактивно ползване на иновативните технологии. 

Прогнозирането и познаването на възможностите за ползване, 

генерирани от ЧПР ще даде възможност за изпреварване на 

тенденцията на развитие на престъпността дори и при утежнените 

от държавната администрация и архаични процедури структури на 

сигурността, нещо, което не съществува в престъпния свят 

(администрация, бюрокрация и бюрократични процедури) и го 

прави гъвкав и конкурентен по отношение на противодействащите 

организации. 

Разрушителната сила на технологиите може да се усили 

във връзка с това, как се комбинират и стартират поредния 

цикъл иновации. Разбира се, когато разглеждаме ситуацията от 

позиция на широката сигурност, то отрицателните страни на 

някои от високотехнологичните процеси е очевидна – неправилно 

ползвани, без необходимите правни рамки и преценка за ползата и 

вредата, за екологията и екологичната сигурност, те могат да са 

вредни по отношение на природата, човешкия генотип, храненето, 

раждаемостта, демографията и т. н. И за отбелязване е, че тази 

разрушителна сила не е търсена специално, тя се изявява, когато 

не е направена правилна преценка, не са изследвани детайлно 

последиците или пък е резултат от тясно корпоративен егоизъм и 

гонене на печалба. Но от гледна точка на тясната сигурност 

разрушителната възможност на съвременните технологии може 
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рязко да нарасне при умишлено използване с престъпни цели и 

реализиране на криминални сценарии. От тази гледна точка всеки 

елемент на съвременните иновативни технологии следва да се 

разглежда и анализира по отношение на значението му както за 

широката, така и за тясната сигурност. Да се отчитат не просто 

възможностите за некомпетентно и несъобразено използване и 

внедряване, но и злоумишлено и криминално реализиране на 

скритите във всяка една технология възможности – от 

традиционната до киберпрестъпността, от обикновения до 

кибертероризма. 

Различни технологии създават преимущества и 

проблеми по отношение на сигурността. Това е така, защото 

сигурността е комплексно понятие, тя е изградена от множество 

взаимосвързани и взаимозависими компоненти, така че където и 

да се използва необмислено или злоумишлено иновация, нова 

технология, то общият ефект може да е занижена, застрашена, 

недостатъчна сигурност. При това дефектният продукт – 

национална и гражданска сигурност, може да е резултат от 

неграмотност, недоглеждане, некомпетентност, безотговорност, а 

също така и от съзнателно и компетентно използване от 

злоумишлени сили – враждебни органи и организации, 

криминални органи и структури. 

Обратното разсъждение също има своето право на 

съществуване – компетентното използване на високите 

технологии във взаимно свързани подструктури на широката 

и/или тясната сигурност води до повишен  синергичен ефект. 

Преимуществата и проблемите на перспективните 

технологии са свързани с важни елементи на широката сигурност: 

неравенството, безработицата, демокрацията или липсата на 

такава, суверенитета или отстъпление от него, икономическото 

развитие, здравето, а също и с тясната сигурност – изразена чрез 

качеството и  безопасността на живота на хората. 

За успешно справяне със скоростта и мащабното влияние на 

технологиите от „Промишлена революция 4.0― са необходими 

нови гъвкави управленски модели на мениджмънт на сектор 
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„Сигурност― като цяло и на отделните му структури по отделно. 

Трябва да се създадат гъвкави и адаптивни форми на 

съществуване и управление, както и бързо променливи и 

адаптивни структури, основаващи се на норми, стандарти, 

практики, подчинени на ефективността и всеобщите интереси. В 

крайна сметка тези иновативни управленски и архитектурни 

подходи следва да водят до качествен продукт – достатъчна 

национална и гражданска сигурност. 

Съществуват две различни гледни точки по отношение на 

високите технологии, използвани в структурите за сигурност. 

Нито едната обаче не улеснява създаването на организационна 

стратегия или избор на направление за ЧПР. 

- Технически детерминизъм в сигурността – развитието 

на технологиите предопределя бъдещата ни 

сигурност/несигурност. Това става независимо от нас и 

не се поддава на нашия контрол. 

- Технически инструментализъм в сигурността – 

съвременните технологии са обикновени инструменти, 

неутрални по отношение на ценностите. Операторите 

дават ценностно натоварване съобразно собствената си 

морална и ценностна система. 

Която и да е от двете гледни точки не отразява факта, че 

технологиите и ползвателите им непрекъснато си въздействат 

формиращо един на друг посредством политически принципи и 

ценности, които съдържат в себе си. Това взаимно въздействие 

съществува както между престъпниците и ползваните от тях 

технологии, така и между технологиите, използвани като 

инструмент за противодействие на престъпността и операторите 

им. 

Така че можем да заключим: 

В крайна сметка всички технологии имат политическа 

природа. Те се явяват въплъщение на обществени тенденции и 

компромиси, изразени чрез развитието и прилагането на самите 

технологии. Развитието на технологиите, използвани за 

обезпечаване на национална и гражданска безопасност е в пряка 
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връзка и зависимост от политиките на сигурност, както и от 

политиките на икономически растеж, доколкото без сигурност и 

обезпечаване на живота на хората не е възможен активен 

творчески процес, не е възможно креативно поведение, 

достатъчно да се направи технологичен пробив, или пък такъв 

пробив се забавя неимоверно.  

Технологиите и обществото (хората) взаимно се 

формират. Хората се явяват в същата степен продукт на 

технологиите, както те се явяват създаван от тях продукт. Развиват 

се с предимство такива технологии, които могат да бъдат 

ефективно използвани и да дават забележим положителен ефект. 

Исторически се е сложила традицията да се вземат политически 

решения за предимствено инвестиране в нови технологии най-вече 

за нуждите на  военните, откъдето впоследствие се заимстват и 

преминават в гражданския оборот. Но пък и новите технологии, в 

началото на появата си използвани и оперирани от ограничен кръг 

високо квалифицирани специалисти, изискват нов тип хора – със 

съответното познание, образование, морал и подготовка. От 

гледна точка на криминалната и кибер-престъпността трябва да се 

достигне до определен праг на развитие на престъпните 

организации, за да осъзнаят ползата от новите технологии и 

съответно да подберат и наемат подходящи за тях оператори или 

да възпитат такива. От гледна точка на противодействието на 

престъпността се изисква инвестиране в мислители, анализатори, 

които умеят да анализират и прогнозират, да посочват 

тенденциите на развитие на престъпността и възможните 

ефективни подходи за противодействие. Високите технологии 

поставят нови изисквания пред аналитиците и анализа – умения за 

работа с големи данни и използване на изкуствен интелект, 

блокчейн и адитивни технологии като аналитичен 

инструментариум. Криминалната престъпност, служеща си с 

високи технологии или кибер-престъпността могат да бъдат 

разкрити, предотвратени и пресечени само с наличието и 

ползването на същия или по-високотехнологичен 

инструментариум, което пък изисква съответните политики на 
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издирване на подходящи служители, обучение, подготовка и 

развитие, позволяващи проактивно поведение. 

Следователно трябва да бъдат изведени няколко задължения 

при управление на сигурността – гражданска и национална: 

- Идентифициране на  ценностите, гарантиращи защита и 

сигурност, свързани с определени високи технологии; 

- Изясняване как новите технологии влияят на вземаните 

от хората решения. Как новите технологии използвани от 

престъпниците влияят на вземането на решения, свързани 

с увеличаване на криминалната престъпност. Как новите 

технологии влияят на вземаните решения в сигурността и 

довеждат до ефективно противодействие на 

престъпността. 

- Определяне на най-ефективните пътища на влияние на 

технологическото развитие с оглед на целите и 

интересите на службите за сигурност и обществен ред, 

подчинени на гарантиране на националната и гражданска 

сигурност. 

В тази връзка могат да се дефинират някои невралгични 

точки, даващи възможност за изучаване, анализ и влияние на 

ценностите внедрявани в технологиите, гарантиращи сигурност. 

Образователни програми в сферата на сигурността – 

специалистите, ползващи и развиващи новите технологии в 

сигурността, са специфични специалисти, те работят на стика на 

съвременните теоретични познания на сигурността, обвързвайки 

ги с високите технологии. Те обаче могат да се появят и развиват 

само при съзнателно създадени и следвани специализирани 

програми за обучение и практическа подготовка. Пример в 

създаването на такива програми и специалисти можем да видим в 

специализирания подход, който правителството на САЩ е 

предприело при създаване и определяне на обучителни програми и 

университети на територията на щатите, концентрирани върху 
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съвременни аспекти на анализа
15

, оперативната работа, 

управлението, създаващи нужните кадри за една съвременна 

система за сигурност. 

Финансиране и инвестиции в ресурси за сигурност – 

никога парите за сигурност не са достатъчни, но новите 

технологии и необходимата подготовка за оперирането с тях 

изискват определен ресурс – финансов, човешки, морален, етичен 

и т. н. 

Организационна култура в сигурността – познания за 

начините, методите, формите на използване на новите технологии, 

прилагането им комплексно, за да се постигне синергичен ефект. 

Вземане на решение и ранжиране на приоритети – 

приоритетите се ранжират съобразно нуждите на сигурността, 

ресурсите, технологичните възможности. 

Създаване и ползване на  операционни методологии за 

постигане на нужно ниво на сигурност – възможни, желани, 

обезпечени с ресурси. 

Икономически поощрения за доказани достижения за 

постигнато ниво на сигурност – ресурсите се насочват към 

структури и специалисти, опериращи с модерните технологии в 

интерес на обществото и гражданската сигурност, които при това 

вече са демонстрирали ефективност. 

Проектиране на високо технологични продукти в 

сигурността – технологии в разузнаване, контраразузнаване, 

СРС. В миналото към структурите за сигурност в България 

съществуваха научно-производствени звена
16

, работещи както за 

проектиране на специализирани продукти, така и за 

производството и внедряването им в практика. Сега съществуват 

                                                           
15

 45 Best Master’s (MS) in Analytics in USA | Top US Universities for MS 

Data/Business Analytics, https://www.stoodnt.com/blog/best-masters-ms-

analytics-usa/ 

16
 Такъв беше Институтът за специални технологии към МВР, произвеждащ 

специализирана продукция, ценена и закупувана в рамките на страните от  

Варшавския договор. (б. а.) 

https://www.stoodnt.com/blog/best-masters-ms-analytics-usa/
https://www.stoodnt.com/blog/best-masters-ms-analytics-usa/
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звена извън държавните организации, резултат на аутсорс-

политика, но все още високотехнологичното им развитие и 

производство не отговарят на динамиката на развитие на 

технологиите. Тази дейност следва да се поощрява, подпомага 

финансово и свързва с паралелно производство на граждански 

високотехнологични продукти, така че да се акумулира ресурс за 

изследване и производство на специалната техника за сигурността. 

Ефективна и модерна техническа архитектура – мрежи, 

информационни системи, експертни системи, съвременни 

комуникации в сигурността, обхванати от единна архитектура, 

довеждаща до синергичен технологичен ефект. От изключително 

значение е следването на международни стандарти и подходи, 

защото международната интеграция в рамките на ЕС и НАТО ще 

доведе до нуждата от взаимна свързаност и размяна на ресурси, 

така че още в началото на изграждането системите трябва да 

притежават интегративни способности. 

Преодоляване съпротивлението на обществото. 

Споровете за употреба и злоупотреба от службите с новите 

технологии и СРС, подбуждани от непрекъснати скандали, 

довеждат до съмнения в целесъобразността на използването, в 

законността и незаконността, в компетентността и 

некомпетентността. Тук на преден план възниква отново добре 

известното ни противоречие – „Свобода или сигурност―. Фактите 

обаче, натрупани през последните 30 години показват, че дори 

отказването от известни граждански свободи категорично не 

довежда до повече сигурност, а до злоупотреби, 

антиконституционни по своята същност закони, дейности и 

действия и в крайна сметка резултатът е дефектна сигурност. 

Очевидно прав се оказва Бенжамин Франклин
17

 казвайки: „Онези, 

които са готови да се откажат от основна свобода, за да си купят 

малко преходна сигурност, не заслужават нито свобода, нито 

сигурност.― Доказано необходимото използване на новите 

                                                           
17

 Бенджамин Франклин (Benjamin Franklin, 1706-1790) е американски 

бизнесмен, общественик, физик, дипломат, изобретател, издател и 

мемоарист. 
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технологии, насочено към противодействие на престъпността и 

гарантиращо гражданската сигурност може да доведе до 

преодоляване на тази естествена съпротива. Разбира се това 

използване трябва да бъде ефективно защитено от манипулации и 

използване във вреда на гражданите, а тази защита – несъмнена и 

популяризирана. 

Обхващане на всички заинтересовани от националната и 

гражданска сигурност страни. За да се реализира пълноценно 

целият потенциал на „Промишлена революция 4.0― е необходимо 

да се обезпечи справедливо разпределение на изгодите от нея 

между всички заинтересовани страни. Това следва да бъде 

законово установено и службите за сигурност и обществен ред да 

защитават изпълнението на тези закони непоколебимо и с еднакво 

старание и отношение спрямо всички участници и гражданите. 

Ако искаме „Промишлена революция 4.0― да ни доведе до 

екологически сигурно и безопасно за всички бъдеще, 

изключително важно е да се спазва подходът, определящ 

приоритетите да са насочени в полза на колкото може по-голямо 

множество от заинтересовани страни. Принципът на множеството 

заинтересовани страни предполага, че жизнеспособни решения на 

световни проблеми, водещи до повишена сигурност и безопасна 

стабилност, могат да бъдат достигнати само при интегрирано 

участие на ръководителите на държавата, бизнеса, гражданското 

общество и научните кръгове, при това с преобладаващи дейности 

по привличане и участие на младото поколение. 

За действително равномерното използване достиженията на 

„Промишлена революция 4.0― това трябва да е валидно и за 

развиващите се страни. За да бъдат включени и те, трябва на 

местно и регионално ниво да се обсъжда как следва да изглежда 

бъдещето в светлината на „Промишлена революция 4.0― и как 

местното население може да се възползва от преимуществата на 

новите технологии. Кои технологии могат да бъдат интегрирани в 

системите за сигурност, така че да осигурят необходимите 

приоритети за равномерно възползване. 
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Освен това, на местно, регионално и световно ниво по 

отношение на иновациите, инфраструктурата и 

индустриализацията е необходимо да се провеждат политики, 

позволяващи на всички граждани да се възползват от потенциала и 

изгодите на новите технологии. Необходима е ревизия и 

адаптиране на политиките в сферата на сигурността, позволяваща 

въвеждане и интегриране на технологии и ноу-хау, обезпечаващи 

гражданска сигурност и стабилност, които в крайна сметка 

създават среда за равно възползване от технологиите на 

„Промишлена революция 4.0― и формират ядрото на Сигурност 

4.0. 

Обезпечаването на екологичната сигурност в хода и 

условията на „Промишлена революция 4.0― подразбира не само 

създаване и внедряване на нови технологии за недопускане на 

щети, но изпреварващ, перспективно ориентиран подход към 

запазване и подобряване на природната среда. Необходими са 

нови технологии по мониторинга и анализа на заплахите за 

екологичната сигурност, както и създаване на информационни 

системи, съдържащи цялостната налична информация за 

съответните екологични зони в исторически и он-лайн режим. 

Аналитични структури, базирани на новите технологии под 

управлението на изкуствен интелект (ИИ), които следва да 

събират, подреждат, обработват резултатите от мониторинга и 

подават сигнали за заплахи, както и да подготвят проактивни 

варианти за решения, постигащи избягване или преодоляване на 

екологични кризи, биха представлявали идеални инструменти за 

обезпечаване на сигурност.  

Налага се преустройство на съществуващите икономически 

модели по отношение на ползваните технологии и тяхното 

въздействие върху екологичната сигурност, така че да стимулират 

производителите и потребителите към ограничено ползване на 

ресурси, както и поощряване на екологично рационални продукти 

и услуги. Сигурността е в пряка зависимост от количеството, 

качеството, използването и запасите на природни ресурси. 

За да е в състояние „Промишлена революция 4.0― да 

обезпечи процъфтяване, откритост и равенство за обществото и 
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гражданите, е необходим съзнателен избор на технологични 

системи, които неизбежно ще оказват влияние на икономиката, 

околната среда, социалните системи и сигурността. Това означава, 

че е необходимо наличие на съвременни икономически и 

политически парадигми и тяхното преформатиране, за да се 

постигне включване на всички заинтересовани участници, 

независимо от етническата, половата или националната 

принадлежност. 

Екосистема на Сигурност 4.0          

По определение с термина Екосистема се обозначава 

биосистема, съставена от съвместно функциониращи живи 

организми или биотично съобщество (биоценоза) на дадена 

територия (биотип), което взаимодейства с физическата среда по 

такъв начин, че се осъществява кръговрат на веществата и чрез 

потока на енергията се създава ясно определена биотична 

структура.
18

 

След дългогодишни изследвания и анализи в сферата на 

сигурността експерти по управление са убедени, че за да има 

успех дейността на системата, то тя трябва да е гъвкава, 

адаптивна, комуникативна. Да предполага и изгражда връзки и 

отношения с потенциал за бързи и сигурни комуникации, да 

притежава сензори за заплахи и да проявява чувствителност към 

всички сфери, действия и дейности, които е призвана да брани. 

Това са качества, които обикновено се приписват на живите 

организми или системи от организми. По същество системите за 

сигурност са изградени от хора, съществуват и действат в 

общество на индивиди, биологически същества и без наличието на 

живи организми те не могат да бъдат субект на сигурността. Тези 

живи същества и системи не съществуват в някакво отвлечено 

символично пространство; те са привързани към реални 

територии, част от отделни държави със свои собствени 

специфики, цели и планове. Това води до логическото 
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заключение, че в крайна сметка службите за сигурност и всичко 

свързано с тях – обект и субект, сили и средства, архитектура, 

територия, държава, представляват сложна система, която можем с 

пълно право да определим като специфична екосистема. 

Екосистемата на Сигурност 4.0 е социална биосистема, 

доколкото главните действащи лица са хора – биологически 

обекти, част от специфични обществени отношения. В нея те 

съществуват във взаимна връзка и взаимодействие – 

противопоставяне (противодействие) с високотехнологични 

модерни служби за сигурност, противник, който се възползва от 

всички предимства на съвременните технологии за извършване на 

престъпна дейност, потопени в среда, предопределена от 

съществуващите технологии, концептуално заложени от 

Промишленост 4.0.  

Екосистема на сигурността от гледна точка на теория на 

разузнаването,  контраразузнаването и оперативно-издирвателната 

работа, по същество дефинираме като оперативна обстановка: 

динамична комбинация от три фактора – среда, наши сили и 

противник. Тези три фактора, разглеждани в тяхната динамика и 

взаимна обвързаност, анализирани в условията на съвременното 

технологично общество, ни позволяват да ги възприемаме като 

единна екосистема. 

Така че можем да дефинираме следното понятие: 

Екосистемата на Сигурност 4.0 представлява единство на 

хора, организации,  високотехнологични елементи и среда, 

създаващи, обезпечаващи и защитаващи националната и 

гражданска сигурност. За съществуването и ефективното ѝ 

функциониране е особено важно да бъдат поставени на дневен ред 

и решени следните въпроси, не непременно в предложения ред: 

 Създаване на законодателни основи на изграждане и 

съществуване на високотехнологична система за 

сигурност; 

 Извършване на цифрова трансформация в сферата на 

сигурността; 
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 Създаване на условия за задоволяване на финансовите 

потребности на високотехнологичните динамично 

развиващи се системи; 

 Конструиране на подструктури на системата за сигурност, 

използващи информационни, комуникационни и други 

високотехнологични средства за създаване на 

иновационна среда на повишено ниво на гражданска и 

национална сигурност в рамките на града, региона, 

страната. Такава среда следва да бъде споделена с ЕС, за 

да се получи интегритет и синергия на сигурност. 

 Настоятелно и последователно внедряване, използване, и 

развиване на съвременни информационни и 

комуникационни технологии в сферата на управление и 

обезпечаване на сигурността в страната, синхронно с ЕС; 

 Осъществяване на задължителна интеграция с другите 

екосистеми на държавата. (Впрочем, за да се осъществи 

подобен план, следва този подход да бъде използван по 

отношение на другите екосистеми в държавата с цел 

постигане на интегритети на равнопоставени нива.) Такъв 

подход е възможен само след осмисляне концепцията за 

екосистемата за сигурност и разбирането на националната 

екосистема като част от общоевропейската и ускореното 

въвеждане и развитие на електронното правителство; 

Необходимостта от изграждане на специализирана 

екосистема за сигурност се налага от високите изисквания за 

оперативност, устойчивост и информационна безопасност на 

системите за управление на сигурността в сравнение с други 

области на държавно управление. Назрялата необходимост от 

цифрова трансформация на системата за сигурност предполага 

комплексна иформатизация на процесите на управление на 

сигурността на основата на създаване и консолидиране на 

национални и европейски изчислителни и информационни 

ресурси, като: 

 Да се обмисли и задейства разработване и внедряване на 

прилежащи общоевропейски, национали, регионални и 
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общински цифрови платформи за обезпечаване на 

сигурност; 

 Да се извърши постепенно редуциране на общото

количество автоматизирани системи в сигурността на

базата на прехвърляне на функциите им към интегрирани

системи и формиране на единна национална цифрова

екосистема за сигурност, като още на етап планиране да

се предвиди последващо интегриране с европейската

система.

 Да се обмисли и стартира изграждане на типови

национални, регионални и общински платформи за

сигурност, което ще улесни създаването на единна

екосистема за сигурност. Необходима е разработка на

типови сценарии, протоколи, прогнозни и

противодействащи модели.

Основните елементи, характеризиращи Екосистемата на  

Сигурност 4.0 

Среда. Разбира се, ще е непосилно да бъде внимателно 

анализирана изцяло, тъй като тя има юридически, политически, 

социални  демографски, психологически и други съставящи, но ще 

е достатъчно за нуждите на настоящия труд да бъде разгледана 

нейната технологична съставяща – особено характерна за 

Индустрия 4.0. 

Високотехнологични съвременни служби за обществен 

ред и сигурност, които по-нататък за краткост ще наричам 

специални служби. Те следва да бъдат разгледани в светлината на 

системата за управление, едновременно с това силите и средствата 

им да бъдат анализирани в светлината на екосистемата. 

Противник – несъмнено стремящ се да реализира дейността 

си по най-ефективен за него начин, а следователно със своя 

собствен технологичен потенциал. Под противник тук ще 

разбираме обобщения образ на високотехнологичните 

престъпници – организирана и стандартна престъпност, 

терористични организации и съвременните разузнавателни 

служби, без да се спираме на конкретни организации, а само на 
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същността на възможностите и технологичните заплахи, 

произтичащи от съвременната им дейност. 

Несъмнено високотехнологичната среда е от особено 

значение. Когато високите технологии се разпространяват, въпрос 

на време е да бъдат възприети и приложени от „противника― най-

общо казано. Причината за това е, че при прилагането им нормата 

на престъпната печалба рязко се увеличава, икономическият 

шпионаж и шпионажът въобще стават по-ефективни. 

Едновременно влагането на ресурси от престъпни организации в 

новите технологии е един от начините за изпиране на пари. 

Съвременните престъпни организации се отказват от старите, 

традиционни йерархически структури, а са изградени във формата 

на гъвкави мрежи. Активно използват аутосорсинг, колективно 

предприемачество, платформени решения и др. С една дума, ако 

престъпниците до средата на 20 век бяха на опашката на 

техническите и финансови технологии, то днес те без съмнение се 

намират в авангарда. Например, печалбата на един среден 

киберпрестъпник, е седем пъти по-голяма от тази на обикновения 

престъпник. В Ню-Йорк разкриваемостта на обикновените 

престъпления в различни години е движи между 40 и 60%, а на 

киберпрестъпленията – около 4%. Другояче казано, 

киберпрестъпността е високодоходна и нискорискова криминална 

дейност
19

.   

Класическото изискване за успешно противодействие на 

престъпността и контрашпионажа е структурите, които го 

извършват, да действат проактивно – загубата на инициатива е 

равна на проваляне на противодействието. Следователно 

изпреварващо реконструиране на специалните служби съобразно 

новите технологии е задължително за успешно обезпечаване на 

национална и гражданска сигурност. 

И трите елемента на екосистемата Сигурност 4.0 следва да 

бъдат изследвани и по отношение на наличието и прилагането на 

определящи, характерни и типични за Индустрия 4.0 

19
 Goodman, Marc. Future Crimes. Inside the Digital Underground and the Battle 

for Our Connected World, Penguin Random House, 2016. 
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технологични концепции като: Големите данни; Интернет на 

нещата; Блокчейн технологиите; Адитивните технологии; 

Виртуална, смесена и допълнена реалност. 

По същество това ще бъде задачата, на която е посветена 

книгата от този момент до края. 
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Глава трета 

Среда в екосистемата на Сигурност 4.0 

Технологии и сигурност, възможности и промени 

 В тази глава средата ще бъде разгледана във фокуса на 

новите технологии, доколкото това позволява достатъчно 

коректно разглеждане на екосистемата на Сигурност 4.0. Разбира 

се от значение са и останалите съставки на средата като социална, 

правна, демографска, екологична и др., но това ще доведе до 

ненужно усложняване и утежняване на материала, така че това е 

съзнателно възприето ограничение от страна на автора. 

Новите изчислителни технологии и сигурността 

Действието на закона на Мур
20

 постепенно се изчерпва 

поради физически ограничения на атомно ниво, а законът на 

Денард
21

 вече не работи. Експертите по материалознание се 

опитват да решат проблемите, но линейната обработка е 

достигнала възможния физически предел. Необходими са нови 

форми на изчисления. Тук се компонират в едно сигурността на 

процесорите, сигурността на системите, в които се ползват, 

енергийната сигурност, сигурността на постъпателното развитие 

на техника, технологии и общество. Общата сигурност на развитие 

на технологиите  може да се окаже в пряка зависимост от 

гражданската сигурност и стабилност, които дават възможност за 

достатъчно обилно финансиране и обезпечаване на спокойно 

обмисляне, достатъчни ресурси и качествени скокове в научно-

изследователската и експериментално-приложната работа по 

разработване на върхови технологии, преодоляващи 

съществуващите ограничения. 

Основните проблеми на удовлетворение на потребностите от 

скоростни изчисления са свързани не толкова с изчислителните 

ресурси – броя на транзисторите в процесора, но и с изискването 

20
 Постоянно намаляване на размера и стойността на транзисторите (Б. а.) 

21
 Увеличение на скоростта и намаляване на енергопотреблението на 

транзисторите (Б. а.) 
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за скорост, запазване на информацията и потребление на енергия, 

които водят до търсене на нови пътища за изчисления, поради 

това се проявява толкова голям интерес към алтернативите като 

квантовите компютри, фотоелектрониката и мрежовите 

изчисления
22

. Конкуренцията в търсенето, придружена с 

промишлен шпионаж и контрашпионаж, зложелателство и 

кибертероризъм са възможните възпиращи елементи, които следва 

да бъдат прогнозирани и поставени като акцент на световната, 

регионалната и местната сигурност, на сигурността в широк и 

тесен смисъл. 

Разпространението на миниатюрни и високоскоростни 

компютри предполага, че те запълват градското пространство, 

потребителските стоки, домовете и дори човешкото тяло. Всички 

те днес по подразбиране се включват в Интернет и по този начин 

стават част, елемент от глобалната мрежа. От гледна точка на 

сигурността това позволява да се създават профили, да се познава 

и съхранява знанието за жизнения цикъл на всеки, да се получава 

навреме информация за замислени или започнати престъпления и 

да се действа навреме и дори изпреварващо за обезпечаване 

безопасността на всеки. От друга страна трябва да се поставят 

строги граници за придобиването, съхраняването и ползването на 

този тип информация, да се създаде деликатен баланс между 

личното и общественото пространство, между личния и социалния 

живот, между стандартни, обикновени дейности и действия и 

такива с престъпна насоченост. Обемът, качеството и 

количеството на информацията следва да е консенсуално 

определен от всички ползватели, както и от участниците, 

натоварени с обезпечаване на сигурността. 

Местата за съхранение и обработка се превръщат в 

централизирани информационни пространства за акумулирани 

данни и предоставят достъп до архивни данни и изчислителна 

мощност. В бъдеще за удовлетворяване на исканията за адаптивни 

изчисления ще са необходими локално достъпни изчислителни 

                                                           
22

 Блокчейнът на Етериума практически обединява всички майнинг 

компютри в един свръхкомпютър (Б. а.) 
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ресурси за нашите устройства за обезпечаване на необходимата 

скорост и реакция. Това вероятно ще означава значителни 

промени на концепциите за това, къде и как се използват 

изчислителни мощности. Безопасност, регламентиран достъп, 

пресичане на криминални посегателства, действена 

кибербезопасност, кибер-разузнаване и кибер-контраразузнаване 

са задължителни елементи за тези центрове, за да могат да 

гарантират безопасен достъп и ползване при условията на 

сигурност на гражданите-ползватели. 

Разширяването на обхвата на дейности и решими проблеми 

от новите изчислителни технологии увеличава възможностите и 

влиянието им върху обществото в цялост и в частност по 

отношение на всеки гражданин. За да може да се ползват 

безопасно новите възможности, следва да се отделя сериозно 

внимание от самото начало на развитието на технологиите на 

въпросите на сигурността при събирането, съхраняването и 

ползването на лична информация, на пълномощията за ползването 

ѝ, не по-малко, отколкото на самите технологии.  

Големи данни 

Под термина „Големи данни‖ буквално се разбира гигантски 

обем от съхранявана на специализирани носители информация. 

Този обем е толкова голям, че е невъзможно обработването му  с 

помощта на стандартните, ползвани до момента програмни или 

хардуерни средства. 

Big Data – това са не само самите данни, но и технологиите 

за обработката и използването им, методите за търсене, 

подреждане и анализиране на нужната информация в наличните 

гигантски масиви. 

Принципите, въз основа на които се базира работата с 

големите данни са – «Volume, Velocity, Variety» – описващи обема 

на информацията, скоростта на обработване и разнообразността на 

съхраняваните в масива данни. Към тези базови принципи 

напоследък се възприема дефинирането на още един – Value – 

описващ ценността на информацията. Това значи, че 

информацията трябва да е необходима и полезна, така че да 
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оправдава ресурсите за придобиване, съхранение и обработка. 

Ценността трябва да се подчинява на основните изисквания за 

информация в сигурността – достоверност, пълнота и 

своевременност. 

Източници на Големите данни 

Един от най-типичните и лесни за разбиране източник на 

Големи данни са социалните мрежи – всеки профил или страница 

представлява миниатюрен елемент в неструктурирания 

неограничен обем от информация. Независимо от количеството на 

съхраняваните в един или друг профил данни, взаимодействието с 

всеки ползвател трябва да бъде максимално бързо.  

Големите данни непрекъснато се акумулират във всяка 

сфера на човешкия живот и дейност. Тук влизат всякакви отрасли, 

дейности, действия, услуги, свързани с човешките 

взаимоотношения, нужди, комуникации или с изчисления. Това са 

медии, комуникационни и социални системи, банковата сфера, 

сферата на сигурността, всички устройства, непрекъснато 

комуникиращи едно с друго и получаващи информация като 

резултат от непрекъснати изчисления или работа на интелигентни 

датчици (умни телефони, гривни, очила, сензори на системи за 

сигурност, замърсяване на средата и т. н.). 

Информацията от различни системи за проследяване в 

реално време също бива трансферирана на сървърите на различни 

организации, свързани с предмета на това действие. Телевизионно 

и радиоразпръскване, бази за разговори на мобилни оператори – 

взаимодействието на всеки отделен човек с тях е минимално, но 

масата от цялата тази информация става Големи данни. 

Технологиите за работа с големи данни са станали 

неразделна част от научните изследвания и ежедневния живот 

(Фиг. 3). Нещо повече, те започват да обхващат сферата на 

публичната администрация – и навсякъде е необходимо 

въвеждането на все по-ефективни системи за съхраняване и 

обработване на информацията. Службите за обществен ред и 

сигурност са естествен потребител и производител на 

информация. В теорията на разузнаването всичко започва и 
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завършва с данните и информацията. Това прави този тип 

технологии ядрото на съвременните служби за сигурност. 

История на появяването и развитието на Big Data 

За първи път терминът Големи данни се появява в пресата 

през 2008 г., когато списание Nature публикува статия за 

развитието на бъдещата наука с помощта на технологиите за 

работа с голям обем от данни, написана от Клифорд Линч
23

. 

До 2009 г. тази терминология се използва само от гледна 

точка на възможностите за научен анализ, но след поредица от 

публикации в медиите
24,25,26,27

 понятието Big Data придобива 

публичност, като се употребява и досега. 

През 2010 г. се появяват първите опити да се решат 

увеличаващите се проблеми с големите данни. Създадени са 

програмни продукти, които са предназначени за минимализиране 

на рисковете при използване на големи информационни масиви. 

През 2011 г. големите данни привличат интереса както на големи 

компании като Oracle, Microsoft, IBM и EMC, така и на 

американските специални служби, които осъзнават ползата и 

ефективността на приложение на Големите данни в своите 

стратегии за развитие и като прилагане на инструменти, свързани 

с операционни действия. 

 

                                                           
23

 Clifford Lynch (2008). Big data: How do your data grow? Nature, 455 (7209) 

24
 David Goldston (2008). Big data: Data wrangling, Nature, 455 (7209) 

25
 Waldrop, M. (2008), Big data: Wikiomics Nature, 455 (7209) 

26
 Nelson, S. (2008). Big data: The Harvard computers Nature, 455 (7209) 

27
 Howe, D., M. Costanzo, P. Fey, T. Gojobori, L. Hannick, W. Hide, D. P. Hill, 

R. Kania, M. Schaeffer, S. St Pierre, S. Twigger, O. White, S. Yon Rhee (2008). 

Big data: The future of biocuration Nature, 455 (7209) 



55 

 

Фигура 3. Тенденция в развитието на технологиите на Големите данни. 

Източник: https://agileengine.com/megatrends-in-big-data/ 

 

Техники и методи на обработка и анализ на Големите 

данни  

Днес към тях можем да отнесем: 

- Дълбочинен анализ (Data Mining). Той обединява група от 

методи, за които е характерно използване на специфичен 

математически инструментариум в комбинация с най-

актуалните достижения на информационните технологии. 

- Краудсорсинг. Тази методика предполага паралелно 

получаване на данни от неограничено множество 

източници. 

- А/В-тестване. От достъпния обем данни се избира 

съвкупност от части, които последователно се сравняват с 

други подобни съвкупности, в които е променен един от 

елементите. Провеждането на такива тестове дава 

възможност за идентифициране на колебанията кой от 
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параметрите въздейства преобладаващо върху 

контролната съвкупност. Големият обем от достъпни 

данни позволява да се извършват огромно число 

итерации, като с всяка от тях изследването се доближава 

до максимално достоверен резултат. 

- Прогнозен анализ. Експертите в тази област се стараят да 

предвидят и планират бъдещо развитие и дейност на 

наблюдаван обект, така че да се избере най-ефективно в 

конкретната ситуация решение. 

- Машинно обучение – изкуствен интелект. Основава се на 

емпирически анализ на достъпната информация с 

последващо построяване и усъвършенстване на алгоритми 

за само обучаване на системата. 

- Мрежови анализ. Това е най-разпространеният метод за 

изследване на социалните мрежи. След придобиване на 

статистически данни се анализират създадените в мрежата 

възли, т. е. взаимодействието между отделните ползватели 

и техните групи. 

Перспективи и тенденции за развитие на Големите данни 

През 2017 г., когато големите данни стават привични, 

тяхната важност още повече нараства. Експертите предричат, че 

анализът на Големите данни ще стане всеобщо достъпен, което ще 

се осъществи с помощта на следните високотехнологични 

елементи: 

- Облачни инфраструктури
28

. Съхраняването и обработката 

на данни става по-бързо и по-евтино в сравнение с 

поддържане на собствени ресурси и персонал, 

възможностите за разширяване са неограничени. 

- Използване на Dark Data. Това е информацията, която не е 

цифровизирана за дадени структури, не играе ключова 

роля в дейността и постигане на целите, но може да 

                                                           
28

 https://ww https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing  
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послужи като причина за преминаване към нов формат на 

съхраняване на информацията. 

- Изкуствен интелект и Deep Learning
29

. Технология на 

обучение на изкуствения интелект, подражаваща на 

структурата и работата на човешкия мозък, позволяваща 

ефективно обработване на големи обеми от динамично 

променяща се информация. Машината извършва всичко, 

което би извършил човек, но с голяма скорост и малко 

грешки. 

Ползата от прилагането на технологията на Големите 

данни в сигурността 

 Бързо се създават нови проекти, довеждащи до 

повишаване на гражданската и националната сигурност. 

 Могат да помагат да се съотнасят изискванията за 

безопасност на хората със съществуващата система и 

подходи за сигурност, като по този начин биха 

подпомогнали  корекции за достигане на ефективност. 

 Методологиите биха позволили да се оцени степента на 

качеството на сигурността и оценката на гражданите за 

нея. 

 Повишена лоялност на гражданите към държавата и 

институциите за сигурност, за сметка на обработка на 

Големите данни. 

Някои възможности за използване в сферата на 

сигурността 

- Изясняване на пране на пари и финансови афери; 

- Съкращаване на ненужни ресурси; 

                                                           
29

 Дълбокото обучение (известно още като дълбоко структурирано обучение 

или йерархично обучение) е част от по-широко семейство от методи за 

машинно обучение, основани на изкуствени невронни мрежи. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning
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- Подобряване на собствени дейност и структура чрез 

непрекъснат мониторинг на нуждите от сигурност, 

представени в различни показатели, имащи цифрово 

изражение; 

- Социални и персонални профили; 

- Издирване и търсене на определен типаж общности, 

организации и лица. 

Проблеми 

- Големи разходи за съхранение и обработка; 

- Идентификация на необходимите информационни 

профили сред множество от предложените при обработка; 

- Проблеми с конфиденциалността – он-лайн използването 

отслабва защитеността и дава възможности за реализация 

на кибер- престъпления. 

- Възможности за загуба на информация – прави 

необходимо създаване и поддържане на резервни копия. 

В светлината на казаното за големите данни ще направя 

последователно изложение на останалите основни показатели-

елементи на новите технологии. 

Интернет на нещата
30

 (IoT) 

IoT се състои от включени към мрежата интелектуални 

датчици, събиращи информация и предаващия по Интернет на 

други устройства или хора за по-нататъшно ползване. IoT ще 

повиши степента на взаимодействие на хората с машините, а 

                                                           
30

 Интернет на нещата (на английски: Internet of Things, съкр. IoT), известен 

още като Интернет на вещите (от рус. Интернет вещей) или Интернет на 

обектите, е концепция за компютърна мрежа от физически обекти 

(устройства, превозни средства, сгради и други предмети и вещи), 

притежаващи вградени електронни устройства за взаимодействие помежду 

си или с външната среда. Тази концепция разглежда организацията на 

такива мрежи като явление, способно да преустрои икономическите и 

обществени процеси така, че да изключи необходимостта от участие на 

човека в част от действията и операциите. (Б. а.) 
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икономическите отношения между машините ще се развиват по-

бързо, отколкото между хората. В следващите 10 години в IoT  ще 

се добавят над 10 милиарда устройства (Фиг. 4), а тяхното 

промишлено използване може да донесе на световната икономика 

до 14 трлн. щ. д. до 2030 г. В системите за сигурност се използва 

богат набор от датчици – за обем, за движение, инфрачервени, за 

шум, за пожар, видеокамери, микрофони и др., като това създава 

възможност за повишена сигурност, бърза реакция на подадените 

сигнали и като цяло подобрена сигурност по отношение на 

гражданите. Наличието на СОТ, основано на системи от датчици, 

което обикновено се афишира, има и допълнителен 

профилактичен ефект против престъпни посегателства. Засега 

голяма част от мрежите на СОТ са свързани към дежурни 

подразделения на частно охранителни фирми, но съществуват 

иновирани системи с изход към интернет, записи на скрити и явни 

видеокамери, пазещи се в облачно информационно пространство, 

използване на сценарии за реакция, на базата на съвременен 

софтуер. През последните години станаха факт системи за 

сигурност, притежаващи стотици хиляди датчици и видеокамери, 

обезпечаващи сигурността на важни мероприятия с комуникации 

по между си и с центровете на управление през мрежата, 

реагиращи светкавично с помощта на близки до изкуствения 

интелект компютърни системи – олимпиадата в Сочи, световното 

първенство по футбол в Москва. 
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Фигура 4. Тенденции в развитието на екосистемата на Интернет на 

нещата 

 

Експоненциалното разпространение на датчици и 

устройства и генерираната от тях трафик информация ще довежда 

до усложнения във въпросите на междудържавно предаване на 

данни, включвайки проблеми на конфиденциалността, правото на 

собственост, авторски права, достъпност и т. н. Една от важните 

задачи на „Промишленост 4.0― ще е създаване на регулативни 

мерки по отношение на глобалните информационни потоци в 

Интернет на нещата. Сигурност 4.0 ще трябва също да предвиди 

такива мерки, макар и в сегмента за безопасност. 

IoT е много повече от интелектуални устройства, включени 

към Интернет и услуги на тяхна основа. Истинската ценност се 

състои в това, че той позволява събирането на данни, анализира ги 

и ги управлява, намира неочаквани корелации и възможности за 

действия, предвиждайки разрушителни промени или кризи. 
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Години вече в сектора за сигурност се говори за недостатъчна 

информация, за липсата на информационни датчици, позволяващи 

наистина да се разполага с интерактивни карти на престъпността и 

да се формират моментално сценарии за противодействие. 

Използването на датчици за обработка на данни в близък до 

реалното време режим вероятно ще подпомогне да се създаде 

развиваща се икономика с положителни резултати, благодарение 

на оптимизацията и стимулиране на поведението на потребители и 

граждани. Това означава, че IoT може да служи като инструмент 

за решаване на системни проблеми като ефективно използване на 

енергия, управление на трафика по пътищата и повишаване 

сигурността на придвижване – намаляване на катастрофите, 

замърсяването на околната среда. Фактически това е инструмент 

за достигане на сигурност било в широкия, било в тесния смисъл 

на термина – от сигурност на инфраструктурата, екологична 

сигурност, енергийна сигурност – до гражданска и национална 

сигурност. 

Сериозно безпокойство предизвиква обаче влиянието на 

Интернет на нещата на ниво трудоустройство и необходимите за 

работа навици, обединяване на IoT с ИИ и роботите, намаляване 

на търсенето на рутинна и ръчна работа, на нискоквалифицирани 

работници. Това може сериозно да повлияе на пазара на труда и 

стимулира миграцията с всичките ѝ елементи, застрашаващи 

сигурността. Но като основни рискове на системите на IoT най-

често се считат заплахите за киберсигурността, свързани със слаба 

защитеност на устройствата, поради бързото произвеждане на 

нови и нови приложения, несъмнено интересни и необходими за 

облекчаване на обикновения, финансовия живот или личната 

безопасност, но недостатъчно доработени по отношение на 

възможностите за проникване и увреждане, липса на стандарти и 

правни рамки на въпросите за междудържавен пренос на данни. 

Това поставя нови предизвикателства както пред обществото като 

цяло, така и по отношение на индивидуалната квалификация на 

всеки един – устройствата ще изместят човека от 

нискоквалифицираната, рутинната работа, но ще освободят 

кадрови потенциал за стотици дейности, свързани с креативност, 
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въображение, ерудиция, аналитична и мисловна дейност. Това 

обаче може да е позитивна тенденция, ако системата на живот и 

образование дава възможности и стимулира съзнателна и 

непрекъсната подготовка и преподготовка на хората, в унисон с 

експоненциалното развитие на технологиите. В сигурността това 

ще е още по-видимо и необходимо. От една страна така ще се 

реши хроническият проблем за недостатъчно попълнение на щата 

на полицейските и специалните служби, от друга страна ще 

промени разреза на необходимите щатни служители и ще издигне 

задължително необходимостта от служители с висок 

интелектуален капацитет и подготовка. Реално 

противопоставянето между престъпност и системите за 

правозащита ще е противопоставяне между високите технологии и 

експертите, ползващи ги като инструмент срещу престъпните 

среди и службите за сигурност по отношение на заплахи за 

националната сигурност. От службите за сигурност и обществен 

ред се изисква да са проактивни, а това означава 

високоспециализирана подготовка, непрекъснат цикъл на 

подготовка-практика-преподготовка, специална иновативна и 

безкомпромисна система за подбор, назначаване и развитие на 

служителите. 

Военен интернет на нещата (Internet of Battle Things – 

IoBT) 

Военният интернет на нещата става логично продължение на 

концепцията за мрежова ориентирана война, която стана 

популярна в началото на века, и концепцията за битката с 

множество домейни, т. е. борба чрез операциите в различни сфери: 

на сушата, морето, въздуха, пространството, киберпространството 

и електромагнитния спектър. 

Ръководителите на  генералните щабове на армиите 

понякога съобщават подробности от визията си за бъдещето на 

войната и въоръжените сили, както и че ще бъдат включени в нова 

военна стратегия. Всички технически елементи на въоръжените 

сили трябва да бъдат обединени в една обща „нервна― система, 

като се започне от сензорите за самолети и се завърши с 

електронното устройство в джобовете на войниците на бойното 
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поле. Обединяването трябва да се осъществи не само в рамките на 

този или този вид войници, но и във всички въоръжени сили. ВВС 

вижда всичко, което флотът вижда и така нататък. Вероятният 

конфликт с технологично напредналите равни сили изисква 

повишена мобилност на бойното поле. Вече не можете просто да 

седнете в базата, и оттам да наблюдавате и управлявате 

положението. Във войната на бъдещето, да бъдеш на едно място в 

продължение на два или три часа, определено би означавало 

смърт. Ако бъдете открити, много бързо ще бъдете убити с 

прецизно оръжие или масиран удар. Следователно е необходимо 

да се разбере как се променя ситуацията в реално време и да се 

получава информация от всички възможни източници. И 

автоматично да се  споделя. Тоест, да се създаде Военен интернет 

на нещата. Не само е необходимо да се съчетаят различни военни 

мрежи за по-ефективни операции, а да се създаде една огромна 

цялостна мрежа, която позволява да се работи по цял свят 

едновременно във всички театри на военни операции: на сушата, в 

морето, във въздуха, в космоса, в киберпространството. Тази 

мрежа вече съществува като концепция и в медиите е наречена 

„Skynet―. 

С разработването и разпространението на технологии за 

проследяване, предимството трябва да се увеличи не само чрез 

събирането на информация, но и при обработката и физическата 

реакция на големи количества данни. Работейки в една мрежа, 

въоръжените сили могат незабавно да вземат решения за 

нападението или каквито и да било действия. На базата на 

съществуващите Съвместни центрове за въздушни операции се 

предлага да се създаде глобална мрежа за командване и контрол, в 

рамките на която да се контролират едновременно действията на 

армията, флота, авиацията, морските пехотинци и съюзническите 

сили.  

Но има един голям проблем при разработването на такава 

гигантска система – нейната сериозна уязвимост: врагът ще 

извърши физически атаки срещу IoBT, ще му въздейства с 

насочена енергия, ще задави радиокомуникационните канали, ще 

унищожи оптичните кабели и източниците на електрозахранване. 
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Освен това ще предприеме мерки, насочени към нарушаване на 

поверителността, целостта и достъпността на информацията за 

IoBT чрез подслушване и въвеждане на злонамерени програми. 

Това изисква паралелно да се разработва и внедрява 

високотехнологична система за вътрешна безопасност, 

предпазваща от подобно вмешателство – въпрос на разузнаване и 

контраразузнаване в една специфична сфера. 

Блокчейн и технологиите на разпределен 

регистър
31

  

Сигурност на записа и трансфера на информация 

Технологията на блокчейна е основана на използването на 

разпределения цифров регистър, позволяващ безопасно да се 

обменят цифрови записи и да се гарантира съществуването само 

                                                           
31

 Tехнологиите на разпределен регистър (ТРР) и блокверигите не само 

показват голям потенциал за подобряване на съществуващите вериги за 

създаване на стойност, но също така създадат нови вериги за създаване на 

стойност, които намаляват разходите, свързани с посредничество и 

транзакционните търкания, и които отговарят на въпроси, свързани с 

доверието, проблеми с мониторинга и опасения във връзка с 

прозрачността. Приложенията на блокверигите са многобройни и 

обхващат широк кръг от сектори. Енергийните мрежи, здравеопазването, 

финансовият сектор, веригите за доставка, транспортът, образованието, 

творческите индустрии и публичният сектор са само някои от възможните 

области. За да бъде напълно схванат потенциалът на ТРР в духа на 

неутралност на технологиите и стопанските модели, е необходимо по-

добро разбиране на техните ключови, основни характеристики, като 

децентрализирани разпределени бази данни, премахване на 

посредничеството, неизменяемост на данните и приложения с частно или 

публично потвърждение, както и технологичните възможности, които те 

предлагат в области като интелигентните договори и финансиране за МСП 

чрез първоначалното предлагане на монети („Initial Coin Offerings― (ICO)). 

При все това ТРР повдигат – и имат потенциал да повдигат – също така 

въпроси, свързани със защитата на данните, киберсигурността, 

оперативната съвместимост, нови източници на измама и околната среда. 

(Б. а.) 
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на един уникален запис без копия, като по този начин се запазва 

ценността на цифровия обект или информация. Тази технология 

довежда до изключителна сигурност на трансфера на информация 

и ценности, така че опосредствано влияе върху цялостната 

система за международна, национална и гражданска сигурност, 

предотвратявайки изкривяването и злоупотребата с информация. 

Блокчейн технологията е децентрализираща сила, доколкото 

не съществува централен орган или институция, отговарящ за или 

регулиращ работата на системата. Вместо такъв орган се прилагат 

стимули за съвместна работа, изискващи от участниците 

добросъвестни действия и правещи взлома на системата 

математически невъзможен. Предвид направените по-рано 

бележки за действеността на „Промишленост 4.0―, обусловена от 

равно ползване на благата, можем да твърдим че блокчейн 

технологията отговаря на изискванията за тази действеност, нещо 

повече – може да се окаже ключът към ефективно ползване и 

разпространение на идеите, продуктите и технологиите на 

„Промишленост 4.0―. 

Блокчейн технологията може да се използва за генериране 

на криптовалути и цифрови идентификатори са проследяване на 

материални обекти с помощта на шифроване и цифрово 

идентифициране, а също да се прилага в области, където е 

необходимо надеждно потвърждение на произхода на материални 

или виртуални обекти. В сферата на сигурността в широк и тесен 

смисъл могат да бъдат намерени изключително много 

възможности и варианти за използване на технологията, 

доколкото сигурността, шифроването и дешифрирането, 

идентификацията, белязването са вградени в концепциите на 

цялостния инструментариум за обезпечаване на безопасност.
32

 

                                                           
32

 Специални разузнавателни средства, способи: стационарно наблюдение, 

проследяване, контролирана доставка, белязване, доверителна сделка, 

проверка на кореспонденцията и компютърната информация, обезпечаване 

на веществени доказателствени средства – автентичност на аудио и 

видеозаписи, автентичност на вещи и предмети, обект на доверителна 

сделка и др. (Б. а.) 
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Технологията е в състояние да помогне на тези, които 

обикновено не могат да участват в получаването на икономически 

блага, например отделни хора, малки групи, за които 

инвестирането в крупни бизнес проекти и процеси е твърде голямо 

и непомерно. Тази възможност, която е в духа на „Промишленост 

4.0―, по същество подобрява социалната, политическата и 

икономическата тъкан на обществото, създавайки стабилно и 

нарастващо ниво на сигурността в широкото разбиране, а оттам 

разбира се влияе и върху сигурността в тясното професионално 

разбиране. В сигурността ресурсните възможности на специалните 

служби в различните държави са твърде различни – от огромни 

вложения от стотици милиарди, до санитарния минимум на 

десетина милиона. Иновативната същност на технологията в 

сигурността обаче трябва да бъде разбрана, адаптирана и 

превърната в предимство, разбира се, ако има политическо 

желание за това. 

Сред проблемите, които е необходимо да се решат, 

предимство може да се даде на следните: юридическата 

неопределеност, инфраструктурата на блокчейна, липсата на 

стандарти, свързани с материалните вещи, проблеми на доставката 

им „последна миля―
33

, възможни противоречия с държавните и 

международните закони за информацията. Криптовалутите и до 

момента се намират в ранен етап на развитие, въпреки че вече 

съществуват над 100 вида. Не са решени проблемите с възможните 

щети на околната среда, използването на технологиите на 

блокчейн от престъпните организации и други въпроси от общо 

естество. Тук отново се връщаме към двете основни идеи, 

свързани с това, предопределено ли е бъдещето от технологиите 
                                                           

33
 Терминът „последна миля― в логистиката се използва, за да се обозначи 

последната (склад – адрес на получател) или първата отсечка (изпращач – 

склад) от пътя на една пратка. Последната миля при доставките е това, 

което отнема най-много усилия и ресурси на компаниите. Тя е проблем не 

само на малките доставчици, но и на големите световни компании, които 

се стремят да минимизират разходите си, като същевременно увеличат 

задоволеността на крайните клиенти. Маневрирането между по-ниската 

цена и доволните клиенти е нелека задача, която изисква иновативни 

решения и подходи. (Б. а.) 
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или те са неутрални. Как използването на блокчейн може да служи 

за подобряване и обезпечение на сигурността, как следва да се 

противодейства на използването му от престъпни среди и 

организации. 

Изкуствен интелект 

Изкуственият интелект вече преустройва цифровата 

икономика и скоро въобще ще промени икономиката на 

материалния свят. В началото на XXI век ИИ помага на 

автономните механизми да се ориентират в материалния свят и да 

взаимодействат с хората. В бъдеще системите с изкуствен 

интелект ще могат да решават комплексни системни задачи. 

Според експерти могат да се превърнат в реалност дори 

сценариите на днешните фантастични филми: интелектуални 

операционни системи и съпреживяващи цифрови помощници. 

Възможно е някога роботите да могат да изпълняват дори базови 

полицейски функции. На практика и днес, ако полицията 

разполага с качествени компютърни системи с интегриран ИИ, 

голяма част от рутинната канцеларска работа може да бъде 

извършвана от тях, което да доведе до разкриване на нови резерви 

за повишаване на полицейско присъствие в градските зони. ИИ 

вече обезпечава мониторинга на видеопотоци и данни, събрани от 

огромно количество датчици, и може да предупреждава службите 

за сигурност за подозрителна активност. Същевременно 

полицията използва роботи за провеждане на издирвателно-

спасителни операции, за обезвреждане на взривни устройства при 

терористична дейност и дори за унищожаване на въоръжени 

престъпници. 

В дългосрочните прогнози не трябва да се забравят 

заплахите за съществуване на самото човечество, които ще 

възникнат, ако не ни се отдаде да се преборим за съответствие на 

ценностите на ИИ и човека. Съществуват и рискове за 

кибербезопасността поради възможностите за взлом или измама 

на изкуствения интелект. 

През последните години възможностите на ИИ бързо се 

увеличават благодарение на методите на машинно самообучение, 
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използващи преимуществата, предоставени от постоянно 

увеличаващите се обеми на достъпни данни, многочислени 

датчици и растящи  изчислителни мощности. Машинното 

самообучение достигна нивото, на което става възможно 

достатъчно близко имитиране на човешки действия, дори 

превъзхождайки ги в определени рамки, например в 

компютърните игри, медицинската диагностика и управлението на 

автономни автомобили.  

През последните 10 години потенциалът на роботехниката 

нарасна благодарение на използването на ИИ за управление на 

нови физически системи. Хора и машини, работещи съвместно, 

могат да намалят броя на задачите, за които е необходимо 

специално обучение на опитни специалисти – юристи, оперативни 

работници, полицаи, пилоти, шофьори. Това създава безпокойство 

по отношение на бъдещата роля на човешката компетентност и 

необходимостта от човешки съждения и интелект за изпълняване 

на множество функции, които може да бъдат делегирани на 

автоматизираните системи. 

Интеграция на ИИ в човешкия свят 

Компанията  Orbital Insight  започна да практикува машинно 

самообучение за обработка на снимки с ниска разрешителна 

способност от спътниците Landsat (в САЩ) и Sentinel (в ЕС). Това 

позволява по-точно и бързо идентифициране на обекти и 

получаване на важна информация, например за промишлеността, 

изхвърляне на отпадъци, инфраструктурата и индикатори за 

океанските процеси, което води до очевидна изгода за бизнеса, 

обществото и правителството. Това са елементи на широката 

сигурност, а що се отнася до тясната сигурност това обучение 

води до по-лесна идентификация на военни обекти, лагери на 

терористи, решаване на проблеми на вътрешната и 

международната сигурност, противодействие на организираната 

престъпност, например, наблюдение и проследяване на канали за 

трафик на хора и материали. 

Разбира се практиката е показала, че най-много средства се 

инвестират в рамките на програми в сферата на дейност на 
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националната сигурност на отделните държави – след 11.09.2001 г. 

над 500 млрд щ. д. бяха вложени в системите за електронно 

разузнаване на АНС на САЩ, а повечето високотехнологични 

промени водят началото си от военни проекти – напр. АРПА – 

Интернет.
34

 Това води до една допълнителна и сериозна опасност 

за предимствено военизиране на ИИ и роботите от отделните 

държави и частните лица, разполагащи с необходимите активи. 

Спомнете си разсъжденията по-горе за подходите за пране на пари 

от организираната престъпност – напълно е възможно да се 

отделят средства и се получи достъп до ИИ и специализирани 

роботи с военно-шпионска насоченост от различни престъпни 

организации. 

Иновационните организации  и отделни лица, използващи 

ИИ за анализ на голям набор от свободно достъпни данни, такива 

като спътникови снимки, превръщат тези данни в нов източник на 

ценности. Използването на ИИ като генератор на нови идеи на 

основата на общодостъпни данни допринася за положително 

развитие на икономиката и науката и може да доведе до голяма 

полза чрез вземане на решения в такива области като мониторинга 

и защитата на околната среда. Следователно ползата за 

сигурността е несъмнена, доколкото обезпечаването ѝ се крепи на 

събиране на информация и мониторинг, използване на 

периферийни информационни източници, интерактивни центрове 

за управление на противодействието на престъпността и пр. 

Защитата на околната среда е част от обезпечаването на 

екологичната сигурност и част от сигурността в по-общ план – 

широката сигурност. 

Етичните въпроси на използването на ИИ и роботехниката 

имат висок приоритет сред много хора и организации, доколкото 

ИИ е способен да повлияе на всички аспекти от живота ни, от 

пазара на труда до обезпечаване на груповата или индивидуалната 

                                                           
34

 Инвестициите в индустрията с роботехниката през 2019 г. според 

специалисти ще надвишат 135 млрд. щ.д., което е почти два пъти повече от 

тези през 2015 г. (б. а.) 
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сигурност. Тези етични въпроси често са свързани с въпросите за 

прозрачност, съгласие на ползвателите, заложените в алгоритмите 

идеи, въз основа на които работи ИИ. 

В областта на ИИ и роботехниката са необходими 

колективни усилия по управлението, доколкото въпросите за 

регулиране на конфликтите, определяне на етичните стандарти, 

нормативите за ползване на данните и общата политика 

придобиват приоритет в глобален мащаб и са значими за 

обезпечаване на сигурността.
35

 Например роботите, управлявани 

от ИИ, които по същество са смъртоносно автономно оръжие, 

предизвикват сериозна обществена загриженост, поради 

разбирането на заплахата при тяхното използване в глобални и 

местни конфликти. 

ИИ и сигурност 

Трябва да изхождаме от това, че достатъчно способната 

система може да реши всяка поставена пред нея задача, затова е 

необходимо такова формулиране на задачите, че намереното от 

машината решение да е доказуемо изгодно за човека. Основната 

идея е в това, че целта на машината е необходимо да се заключава 

в максимално пълното достигане на изгодни за хората цели, но 

поначало тя не трябва да знае какви са те. Решението, освен че 

трябва да е полезно за човека, трябва да е разработено и в частта 

си за сигурност и безопасност. 

 

                                                           
35

 На 19 юли 2018 г. известните в цял свят разработчици на ИИ се 

договориха да не създават умно оръжие. Текстът на деклацията относно 

използването на ИИ бе публикуван след завършването на конференцията 

IJCAI (International Joint Conference on Artificial Intelligence), проведена в 

Стокхолм. Сред подписалите се са шефът на компаниите SpaceX и Tesla 

Илон Мъск, съоснователите на дъщерната компания на Google — 

DeepMind, създателят на Skype Яан Таллинн, както и световно известните 

в света на високите технологии изследователи на ИИ Стюар Ръсел, 

Джошуа Бенджио и Юрген Шмидхубер. Специалистите считат, че тази 

инициатива е позакъсняла, защото около 30 страни разполагат с 

въоръжение, което повече или по-малко може да се причисли към умните 

системи. (https:// www.ijcai-18.org) 
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Самообучение на ИИ 

Вероятно новите технологии, такива като квантовите 

изчисления, могат да променят подходите на ИИ към получаване 

на информация за различни проблеми и ще му позволят да се учи 

посредством получаването на обратна връзка, а може дори да 

имитира човешките когнитивни функции за опознаване на света. 

Ако това се случи, ИИ може да донесе икономическа изгода, 

работейки без свойствените за човека грешки и умора. Гигантски 

информационни системи с акумулирана в тях информация може 

да послужат за база за сравнение, подобряване и интензифициране 

на процеса на обучение дори в такава специфична област като 

сигурността – национална, международна и гражданска. В 

процесите, свързани със сигурността има много рутинни 

процедури, с които ИИ ще се справи с лекота, но е важно 

проактивно и креативно действие с изпреварващ характер – такова 

действие, основано на поредица от предложени от ИИ варианти на 

управленски решения, основани на електронна прогнозна дейност 

могат да доведат до съществен прелом в противодействие на 

съвременните заплахи за сигурността в нейния широк и тесен 

смисъл. Ранната идентификация на заплахите, точните прогнози в 

различен времеви отрязък, предложени достатъчно и навреме, 

обезпечени с подробни сценарии управленски решения, могат да 

оптимизират борбата с престъпността в световен мащаб. 

Проблеми на сигурността са също така въпросите за 

безопасността и уязвимостта на ИИ. Въпреки, че 

специализираният ИИ предлага на обществото огромни 

възможности, той може да бъде измамен, да бъде обект на 

проникване или да бъде заблуден. Разбиването на системите за 

сигурност има двойно по-разрушителен ефект, защото то 

въздейства не само върху самата система за сигурност, но и върху 

качеството на нейния продукт – национална, обществена, 

гражданска сигурност. Необходимо е да се убедим, че решенията, 

които взема машината, не са резултат от външна намеса и не могат 

да бъдат променени чрез кибератаки. 

За да сме наясно с възможностите на ИИ в сферата на 

сигурността, трябва да имаме предвид: 
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ИИ се променя във времето. Днес изкуствен интелект 

обикновено се нарича машинното обучение – програмни подходи, 

използващи различни алгоритми и методи, такива като линейна 

регресия, дървета на решенията, Байесови мрежи, еволюционни 

алгоритми и изкуствени невронни мрежи. Нашата представа за 

това, какво е това нещо ИИ, се изменя с преминаването на всеки 

важен етап в тази област. Адаптивността, гъвкавостта, скоростта 

на създаване на варианти за решение и подбора, прогнозирането и 

проактивността в условия на времеви недостиг – това следва да са 

приоритетите на ИИ, използван в сферата на сигурността. 

Засега не е създаден универсален изкуствен интелект, но на 

практика сме заобиколени от тясноспециализирани ИИ. Днешните 

интелигентни системи все по-добре се справят с изпълнението на 

конкретни, ясно поставени задачи, но все още не им достига 

разбиране в по-широк контекст и здрав смисъл – нещо, което 

хората считат за нещо подразбиращо се. Независимо от това, 

търсещите алгоритми на Google, способностите за водене на 

диалог на програмата-помощник Siri, разработена от Apple, и 

прогнозиране на следващата дума, която имате намерение да 

напишете на смартфона си – това са примери на 

тясноспециализирани и действащи ИИ. Други важни, но 

сравнително незабележими приложения на ИИ, са средствата за 

обезпечаване на кибербезопасността, контекстната реклама в 

Интернет, системите за управление на промишлените роботи и 

автономните автомобили, методите за обобщение и мониторинг на 

текстовата информация, диагностиката на определени 

заболявания. На практика всички тези приложения имат пряка или 

косвена намеса в обезпечаването на сигурността на държавата и 

човека, било то в широк или тесен смисъл.  

ИИ, роботите и хората работят по-добре когато това 

става съвместно, налице е фактическа синергия. На практика вече 

е доказано, че хора, които извършват сложни действия или играят 

игри, са по-ефективни и побеждават, когато си взаимодействат с 

високотехнологични приложения, отколкото когато аналогичната 

дейност се извършва само от хора или компютри. В сферата на 

сигурността е пределно ясно, че този, който ползва високите 
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технологии, е по-креативен, използва повече, по-добре обработена 

и проверена информация, разполага с по-широк обхват на 

управленски решения, на които може да се опре, има повече и по-

подробни сценарии за реализация на стратегически и оперативни 

решения, повишени са възможностите му за контрол, а 

следователно притежава по-голям ресурс за проактивно 

въздействие и успех. 

Системите на основата на ИИ изискват нашата помощ 

при определяне на целите. Най-вероятно преувеличаваме 

заплахата от появява в близко време на „изкуствен 

свръхинтелект―, но не трябва да се съмняваме, че интелигентните 

системи могат да доведат до вредни или непредвидими 

последствия, ако ние не се погрижим за насочването им към 

нужните ни цели. Ключът към успеха е да се обучава ИИ да 

наблюдава човека и съпоставя своите цели с целите и ценностите 

на човека.
36

 

Много от сегашните интелигентни системи работят на 

принципа на черната кутия. Ние не разбираме докрай как някои 

от най-популярните алгоритми за машинно обучение, напр., 

изкуствените невронни мрежи и методите на дълбоко обучение 

стигат до своите изводи. Проясняването на тези процеси 

технически е възможно, но ИИ може да промени използвания 

подход по време на вземане на следващото решение. Това довежда 

до сложна проверка на резултата и донякъде ограничава 

възможността хората да се учат от машините, вземащи 

самостоятелно решения. Може да възникне известен проблем за 

използване в близко бъдеще на част от ИИ в сигурността, защото 

винаги ще съществува подозрение за възможно киберпроникване 

и външна намеса, след като не сме наясно с това, което става в 

самата „черна кутия―. 

Ресурсите, въз основа на които се създава ИИ, са открити 

и общодостъпни. Значителна част от иновационната дейност в 

областта на машинното обучение се извършва от 

                                                           
36

 Russell, S., P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice 

Hall, 2010, pp. 1132 
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изследователските звена на университетите и търговските 

организации по целия свят. Голяма част от получените знания се 

публикува в открити източници и за това има значими основания: 

без прозрачност ще е трудно да бъде изолиран отделният проблем 

и да бъдат извършени значими корекции. Само няколко минути са 

необходими, за да може интелектуален бот да намери нужната 

информация в съответната информационна среда. Разбира се 

такава дейност се извършва и в добре финансирани секретни 

военни лаборатории, но трябва да се отбележи, че развитието на 

проектите става в затворена среда, което ограничава възможния 

креативен потенциал на експертите по света да постигне рязко 

развитие по който и да е проект. 

За да се използва ИИ е необходимо да се подредят 

данните. Съществуват системи ИИ, помагащи да се извлече полза 

от данни, получени от открити източници, но за използването на 

частни данни за машинно обучение те трябва да бъдат подредени 

и защитени по съответен начин. Управлението на данните – това е 

една от най-сложните дейности в много организации. За щастие се 

разработват ИИ, предназначени да се търсят данни и на сървърите 

на компаниите и да ги подготвят за ползване. В сферата на 

сигурността се използват еднакво активно както получени със 

специфични сили и средства, така и чрез обработка и мониторинг 

на общодостъпни източници данни. Още Алън Дълес е твърдял, че 

разузнаването работи с над 90% придобити от явни източници 

данни. Следователно ИИ в сигурността следва да притежават 

всички възможности за събиране, подреждане и управление на 

входящи в системата данни, което да доведе до качествена, 

своевременна и ефективна дейност по обезпечаване на национална 

и гражданска сигурност. 

И най-добрите интелектуални системи могат да допуснат 

грешки и отклонения. Точността и полезността на всеки 

алгоритъм зависи както от собствените му особености, така и от 

данните, използвани за обучение. Познати са много примери за 

това, как мощни алгоритми са се повреждали и са довеждали до 

съвършено неверни резултати заради некоректна спецификация 

или избор на неподходящи данни за обучение. В сферата на 
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сигурността подаваните данни следва да бъдат допълнително 

верифицирани, за да бъде отстранена възможността както да се 

прояви некомпетентност и последваща криза, така и евентуална 

умишлена дезинформация, резултат от операция на противника. 

ИИ и роботехниката няма да направят човека ненужен, а 

просто ще променят поставените пред него задачи. Като изключим 

редица рутинни дейности, на пълна автоматизация се поддават 

съвсем малък брой работни места. В сигурността динамичната 

оперативна обстановка, изискването за проактивност, творческо 

провеждане на операциите, задължителната липса на шаблони 

оставят човека в центъра на действието. Най-значително влияние 

на ИИ и роботите ще се усеща при автоматизацията на редица 

повтарящи се или технически задачи, благодарение на което 

хората ще получат повече време за мислене и творческа работа. 

Тук особено трябва да се наблегне на рутината в почти пълния 

обем канцеларска, чиновническа, логистическа дейност, за която 

специалните служби отделят значителен ресурс и която от 

теоретично спомагателна, постепенно се превръща в лидираща в 

съответните структури, освен значимостта си, увеличава и щата си 

и така отклонява ресурс, предназначен изключително за продукта 

национална и гражданска сигурност. Замяната на голяма част от 

чиновническия апарат и логистичните структури с ИИ и роботи 

ще доведе до акцентиране върху основната дейност, ефективно 

ползване на ресурсите и в крайна сметка до по-качествен краен 

продукт в сигурността. 

Влиянието на ИИ и роботите в сигурността зависи от 

начина и подходите на използването им. Определящо ще е 

практическото им приложение за решаване на реални проблеми. С 

нарастване на способностите и влиянието на интелигентните 

системи и роботите, ще нараства значението на вземаните от 

ръководителите в сектора решения относно мястото и времето на 

използване. Това ще изисква коренна промяна на профила на 

съвременния ръководител в сигурността по отношение на 

управленската му култура – набора от знания, навици и умения, 

както и промяна на самите дисциплини, които ще изучава и 
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практикува – кибер-управление, кибер-планиране, кибер- 

прогнозиране, киберсценарии и пр. 

През последните години възможностите на ИИ бързо се 

увеличават благодарение на методите на машинно самообучение, 

използващи преимуществата, предоставени от постоянно 

увеличаващите се обеми на достъпни данни, многочислени 

датчици и растящи  изчислителни мощности. Машинното 

самообучение достигна нивото, на което става възможно 

достатъчно близко имитиране на човешки действия, дори 

превъзхождайки ги в определени рамки, например в 

компютърните игри, медицинската диагностика и управлението на 

автономни автомобили. Игровата форма на обучение е подходяща 

за създаване на качествен кадрови потенциал на службите за 

сигурност, така че още днес тези възможности могат да бъдат 

използвани. Стратегическите и тактически игри от развлекателни 

се превръщат в обучителни и при специално изготвени 

приложения помагат за повишаване нивото на изпълнение и 

управление и в сигурността. Особено използваеми са такива игри 

са в сферата на отбраната – те по същество са симулатори за 

съвместни бойни дейности. Възможностите на игровото обучение 

могат да се използват и в сигурността по отношение на 

проследяването, мониторинга, обработката на данни, 

киберразузнаването и контраразузнаването. 

В последните 10 години потенциалът на роботехниката 

нараства благодарение на използването на ИИ за управление на 

нови физически системи. Хора и машини, работещи съвместно, 

могат да намалят броя на задачите, за които е необходимо 

специално обучение на опитни специалисти - юристи, оперативни 

работници, полицаи, пилоти, шофьори. Това създава безпокойство 

по отношение на бъдещата роля на човешката компетентност и по 

отношение на необходимостта от човешки съждения и интелект за 

изпълняване на множество функции, които може да бъдат 

делегирани на автоматизираните системи. 
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Адитивно производство и многомерно печатане  

Тенденцията на ръста на 3D-печатането
37

 (Фиг. 5) показва, 

че то е в състояние да обърне наопаки цялата система на 

производство, включително промишлените, оръжейните, 

транспортните, логистичните, инфраструктурните, строителните, 

авиокосмическите, корабостроителните и др. компании и да окаже 

огромно въздействие върху правителствата, икономиките, пазара 

на труда както на развиващите се, така и на развитите страни. От 

това следва, че въздействието върху сигурността в общ и тесен 

смисъл също ще бъде огромно. На практика това значи масово 

производство по поръчка – от модни вещи до оръжие и 

напечатани човешки органи. 

 

Фигура 5. Тенденция в развитието на 3D-печатането 

(https://www.3dnatives.com/en/gartner-hype-cycle-3dprintingpredictions-

150120194/) 

 

                                                           
37 

Според компанията Gartner, по света през 2016 г. са продадени 500 000 

3D-принтера, двойно по отношение на 2015 г., а очакванията са за 6,7 млн 

принтера през 2020 г. (https://www.3dnatives.com/en/gartner-hype-cycle-

3dprintingpredictions-150120194/) 
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Отпечатването на живи тъкани или биопечат се развива 

също много бързо. Вероятно в недалечно бъдеще ще стане 

възможно отпечатването на цели органи. Неизбежни са етичните и 

социални проблеми, тъй като в началото тази технология ще бъде 

достъпна само за богатото малцинство, което ще усили 

неравенството при здравето и продължителността на живота. 

Освен това е вероятна възможността за взлом на човешкия геном, 

от който могат да се възползват потребители или злоумишленици, 

което пък изисква всестранно изучаване и създаване на 

регулаторни рамки. Това пряко влияе на сигурността доколкото 

продължителността на човешкия живот, сигурността на 

нормалната продължителност на живота, живот със здраво тяло са 

все елементи на сигурността макар и в широк аспект. Щом има 

монопол и ограничения за ползването на даден продукт, то той 

може да е обект на криминално производство, придобиване и 

разпространение. 

 3D-печатът ще преобрази системата на производство и 

потребление, а също така и глобалните вериги на ценностите.
38

 

Един от сериозните проблеми, който изисква съвместна 

работа на всички заинтересовани, а също така нормативно-правни 

изменения – това е проблемът с безопасността. Възможността за 

3D-печат на оръжие ще способства за разпространението му и ще 

затрудни контрола. Отделни хора и недържавни субекти – 

криминални, терористични организации – ще могат достатъчно 

лесно да разпространяват цифрови шаблони, с помощта на които 

да се извършва печатът, вместо да се разпространява самото 

оръжие. Улеснена ще бъде логистиката на снабдяване на 

криминалните структури, съответно слабото звено за контакт и 

доставка, което позволява на специалните служби и полицията да 

противодействат успешно, ще бъде оптимизирано. Отделни 

                                                           

 
38

 През 2018 г. около 44% от пазарния дял на 3D-отпечатването е в Северна 

Америка, около 33-34% в Европа, 11% в Азия и Австралия и само 10% на 

други места. (https://www.statista.com/statistics/800356/worldwide-3d-

printing-market-by-country/) 

 



79 

 

ентусиасти и сега правят опити за печат на оръжие. В процеса на 

развитие на технологията те ще могат да внасят в конструкцията 

на „отпечатаното― оръжие сложни материали, включително 

биологични тъкани, клетки и химически съединения.  

Един от най-важните проблеми на развитие на отраслите на 

адитивното производство е проблемът с квалификацията и 

образованието. Ако не бъде решен, това ще затрудни решаването 

на останалите проблеми. За да се постигне успех, е необходимо 

веднага да се повиши квалификацията на съществуващите кадри. 

Разбира се, отначало трябва да се разработи програма за 

повишаване осведомеността на висшите ръководни кадри, тъй 

като те трябва да разработят новата стратегия са съответните 

структури за сигурност.  

Особено важно за постигане на проактивност, която трябва 

да лежи в основата на противодействие на престъпността и 

осъществяване на безопасност за гражданите, е рязко изменение 

на управленската култура на висшите и средните ръководители в 

системите за сигурност. И друг път сме говорили за адаптивността 

и липсата на организационни пречки пред структурите на 

организираната престъпност, които се променят и работят гъвкаво, 

така че да получат максимална печалба от престъпната си дейност. 

Гъвкавостта и адаптивността са обратното на административните 

бавни процедури и поетапно, стъпаловидно вземане на решение в 

йерархичните структури на държавна власт. Определено 

престъпните организации са с предимство в това отношение. 

Подготовката на съвременните ръководители трябва да е такава, 

че да са готови за концептуални промени, да преодоляват бързо и 

с успех бюрократичните пречки за адекватни на оперативната 

обстановка изпреварващи промени, да са с насочено в бъдещето 

мислене, така че подготовката и практическата дейност на състава 

да е в унисон с новите технологии, техните възможности както за 

използване от престъпниците, така и за противодействие на 

престъпната дейност. 

Използването на съществуващите компютъризирани 

проектантски системи за създаване на сложни детайли често води 

до огромни по размер файлове, поради което програмното и 
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апаратно обезпечение може да блокира или да работи бавно. Даже 

когато създаването на детайли е успешно, то обемът на файловете 

води до комуникационен проблем, а оттам и на проблем на 

безопасността. 

Технологията на 3D-печата и адитивното производство 

позволяват създаването на детайли и продукти, невъзможни при 

използването на традиционни производствени технологии. 

Развитието на технологиите през последните 25 години позволява 

създаването на предмети от различни изходни материали с 

вградени интегрални схеми, а също и органични тъкани. Този 

подход ликвидира веригата производител – логистик-продавач – 

купувач, позволявайки на ползвателя да е и производител. Това 

позволява производството да е максимално дискретно, което 

усложнява неимоверно процеса по разкриване, предотвратяване и 

пресичане на престъпна дейност. Разследващите се концентрират 

върху едното от звената по веригата – или наблюдават 

производителите, или познават логистиците и търговците. 

Липсата на тези звена усложнява работата по противодействие на 

престъпността. 

3D-печатането оказва въздействие върху повечето от 

отраслите – от хранително-вкусовата до аерокосмическата 

промишленост, предлагайки уникални продукти и услуги. 

Технологията на адитивното производство (АП) прави 

практически възможно и икономически изгодно производството 

на продукти в малки серии, бързо създаване на прототипи, 

децентрализация и разпределение на производствени мощности. 

Предполага се, че кривата на нарастване на тези технологии рязко 

ще скочи нагоре в близкото десетилетие. Това ще води по всяка 

вероятност и до адекватно нарастване на кривата на 

престъпността. Изработването на технически пособия в 

сигурността, предвид деликатния им характер и липсата на 

икономически ефект, съществуваща в момента, ще бъде 

преодоляна при 3D-печатането, то ще позволи на специалните 

служби да използват най-новите технологични разработки в 

условията на повишена конфиденциалност, просто съответните 

технически подразделения на службите ще се превърнат в 
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производител на устройства и резервни части за тях. Особено 

валидно ще е това при производства на средства за техническо 

разузнаване и за специални разузнавателни средства. 

Един от важните икономически резултати на широкото 

разпространение на технологията АП може да стане завръщането 

на производството в развитите страни, тъй като технологиите ще 

заменят евтината работна сила. Разбира се, това може да доведе до 

проблеми с безработицата в тези страни. Този резултат може да се 

превърне в предизвикателство пред сигурността в световен мащаб, 

защото може да генерира мащабни миграционни процеси от 

бедните към богатите страни, от развиващите се към развитите, 

съпътствани от всички проблеми на сигурността и безопасността, 

характеризиращи миграцията, трансфера и контрабандата на хора, 

търговията с хора, нелегалното проникване, сивата икономика, 

заплахата за социалните системи в развитите срани, мощен подтик 

и резерв за развиване на организираната престъпност. 

Технологиите на АП изискват допълнително внимание към 

въпросите за собствеността и отговорността за напечатаната 

продукция, предвид разпределения характер на нейната цифрова 

разработка и физическо производство, а също така поразглеждане 

и допълване на нормативната база по отношение на специалните 

производства – военни и такива с двойно предназначение и 

използваните цифрови шаблони. Лицензионната политика за 

производство на общоопасни средства и тези с двойно 

предназначение, следва да бъде оптимизирана, детайлизирана и 

обезпечена с гаранции за спазване. 

Както и в случаите с другите технологии на „Промишленост 

4.0―, комбинирането на 3D-печатането с другите технологии – 

новите материали, интернет на нещата, технологиите на 

разпределените регистри – блокчейна, открива нови перспективи 

за иновации, но също и умножава заплахите за сигурността, така 

че изисква многостранни обсъждания по въпросите на стратегията 

и сигурността сред заинтересованите кръгове. 
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Виртуална и допълнена реалност 

Виртуалната (ВР), допълнената (ДР) и смесената реалност 

(СР) по революционен начин променят опита ни, разбирането и 

взаимодействието с околния свят, едновременно откривайки 

възможност да бъдем в безкрайно количество светове, форми, 

които са ограничени само от въображението. Резултатът може да е 

по-активно развитие на обществото, сътрудничество и 

взаимопомощ, освен това тази технология обещава ускорение на 

съвместната работа, развитие на нови навици и проверка на нови 

идеи. Заедно с това може да бъдат използвани за манипулиране на 

нашите представи и влияние върху поведението ни. 

Технологиите на ВР, ДР и СР не са просто нови способи за 

проверка на себе си в цифрова среда; те представляват платформи 

и системи, които могат да обезпечат създаване, обмен и 

разпространение на ценности. 

Виртуалната реалност
39

, допълнената реалност
40

 и смесената 

реалност
41

 представляват набор аудиовизуални технологии с ефект 

                                                           
39

 Виртуална реалност (от английски virtual reality) е термин, обозначаващ 

нереален свят, създаван чрез компютърни системи и аудио-видео 

апаратура. Тя е среда, която физически не съществува, но е създадена от 

информационните технологии, затова най-краткото определение за нея е 

„нефизическа реалност―. Проектирането на образите може да се 

осъществява не само върху монитор, но и чрез стереоскопични очила. 

Допълнителна информация на сетивата на човека се дава и чрез звук, 

който може да е част от симулацията. Терминът „виртуална реалност― е 

въведен от Джейрън Ланиър (Jaron Lanier), чиято компания VPL Research 

създава първите такива системи в началото на 80-те. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality) 

40
 Допълнена реалност – методология, позволяваща да се допълни реалния 

свят с нова информация с помоща на цифровите технологии. Това е 

смесена реалност, възприемана с помощта на добавени от компютъра 

елементи в реално време. (https://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality) 

41
 Смесената реалност (англ. Mixed reality, MR), понякога наричана 

хибридна (обхваща допълнената реалност и допълнената виртуалност), е 

следствие от обединение на реалния и виртуалния свят за създаване на 

нови околна среда и визуализация, в която физическите и цифровите 

обекти съществуват и взаимодействат в реално време. Съществува не само 
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на присъствие, позволяващ на хората да се пренасят във виртуална 

среда или добавят виртуални елементи в своята реална среда. 

Такива променящи реалността цифрови технологии се разработват 

повече от 50 години, но в момента е налице прогрес благодарение 

на обединяването на изчислителните мощности, мобилността и 

интерактивните възможности. Прогресът в развитието на тези 

технологии е причина след 2018 г. вече да се изключват от 

графиките на Gartner, защото според него те вече не са нови и 

експериментални, а са се превърнали в нещо зряло, използваемо и 

полезно
42

 (виж Фиг. 2). В сферата на сигурността могат да се 

прилагат за моделиране, интерактивно управление на силите и 

средствата, обучение, управление на бази данни и системи за 

информация и анализ, визуализиране на платформи за разузнаване 

и контраразузнаване и др. 

Възможността за включване на ВР, ДР и СР към технологии 

от друг тип, предоставящи тактилна обратна връзка както с 

виртуалния, така и с въображаемия свят, може да създава 

съвършено нови усещания, допустимостта на които от етична 

гледна точка може да бъде под въпрос, ако трябва да се използва 

интерфейс, установен по хирургически път. Внедряването на тези 

технологии ще се сблъска с такива проблеми, с които са се 

сблъсквали предните развлекателни платформи – влияние върху 

психологията на човека, социализация и разбиране на 

отговорностите на субекта. 

 ВР, ДР и СР могат да се считат за следващ етап на 

еволюцията на интерфейса, която започва с перфокартата, 

преминава през мишката и клавиатурата, после към сензорния 

екран и гласово управление и най-накрая достига до жестове и 

естествени движения. Тези технологии демонстрират, че могат да 

способстват за ръста на емпатия и благополучие на хората, а също 

така да подпомагат хората с ограничена работоспособност на 

органите на сетивата. Те позволяват да се създават нови 

                                                                                                                                                                 
в реален или виртуален вид, а като смес на реална и вирутална реалност и 

допълнената виртуалност. (https://en.wikipedia.org/wiki/Mixed_reality) 

42
 https://skarredghost.com/2019/09/04/augmented-reality-mature-gartner/ 
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обучаващи материали, а също така дават възможност на човек да 

почувства себе си в друга част на света и усети ежедневното 

съществуване на другите хора. Остава въпросът как тези 

технологии ще повлияят на стабилността на чувството за 

реалност, защото ограничението на външните дразнители на 

сетивата или сензорната депривация е привлекателна среда за 

ползвателите. 

ВР, ДР и СР създават напълно определени проблеми, 

свързани с неприкосновеността на личния живот, социалната 

приемливост и общодостъпност поради твърде високата си цена. 

Последствията от стимулирането на сензорната депривация и 

продължително използване на технологиите за виртуализация още 

не са до край разбираеми. Да се отнасяме към тези технологии 

като към прости заменители на съвременните мултимедии, 

означава твърде да се опростява ситуацията, понеже може да 

съществуват и други биологически последствия. 

Дронове 

Дроновете намаляват цената на разузнавателните операции, 

заменяйки пилотираните самолети, които струват 10-15 пъти по-

скъпо. Използването им съкращава времето, необходимо за 

подготовка на личния състав и минимизира загубите, премахвайки 

опасността за управляващия машината. Загубата на дрона е много 

по-поносима от загубата на самолет на стойност десетки милиони 

долара. 

В по-широка перспектива следва да се привлекат 

министерствата на вътрешните работи, отбраната и транспорта 

към развитие и регулиране на екосистемата на дроновете, а също и 

на мониторинга за тях. Повредените безпилотници могат да 

представлява заплаха сами по себе си или да бъдат използвани от 

престъпници, затова за безопасната им работа е необходимо да се 

развият надеждни методи за криптиране на информацията, 

използвана за управление. Противниците на използването на 

малки и средни дронове са открили нови методи за електронно 

заглушаване, позволяващи да се изключи навигационната система 

на дрона от разстояние около 1600 м. Такова оборудване ще може 



85 

 

да се използва за обезпечаване безопасността на въздушното 

пространство над летищата и режимните обекти, но може да се 

превърне и в кошмар за логистичните компании, ако любители 

започнат да се намесват в доставката на поръчки. 

Дроновете за военни цели и в разузнаването обикновено са с 

големи размери и дължина на полета, управляват се от обучени 

професионални пилоти. Разбира се и цената им съответства на 

целта за използване от няколко стотин хиляди до няколко милиона 

долара, но многократно по-ниска от пилотираните аналози. 

Дроновете не само предлагат нови логистични подходи за 

товари – те променят нашето отношение към правата на човека и 

към регламента на въоръжените конфликти. Дроновете са 

намесени в етичната дискусия по отношение на това, може ли 

държавата да убива хора – собствени и чужди граждани. Фактът, 

че наличието на тази технология е способно да размие етичните 

граници по време на въоръжени конфликти – както в зоните на 

военни конфликти, така и в гражданските зони – ни дава 

представа за това, как технологиите влияят върху вземането на 

решение. Дроновете намаляват стойността на убийствата, особено 

под предлог за защита на националната сигурност, и това може да 

доведе до нормализация на акта на извънсъдебно убийство на 

човек от държавата. Многобройни примери могат да бъдат 

намерени в широк диапазон – от военни действия до случаи на 

полицейски реакции. Специалните закони, въведени по повод на 

антитероризма след 11.09.2001 г. улесниха такива превантивни 

убийства. Възникват проблеми със съществуващите правила за 

водене на военни действия, а също и с носенето на отговорност за 

извършени действия. Сега дроновете се управляват от оператори и 

подобни проблеми са решими. Обаче, ако дроновете се превърнат 

в напълно автономно оръжие и сами започнат да вземат решение 

за откриване на огън съгласно алгоритми за разпознаване на 

изображение, без пряко участие на човека, то проблемите ще 

нараснат и етическата дискусия ще се усложни още повече. 

Не може да се отговори на сложните въпроси на етиката, 

разглеждайки само технологията. Решението кога е необходимо да 

се предприемат законодателни мерки по отношение на 
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допустимото поведение и използване на дронове, зависи от самото 

общество и неговите ценности. Въпросът за етичността при 

използване на дроновете обозначава ясния акцент за 

приложенията при конструктивни ограничения и волята на 

обществото. 

Развитието на безпилотни летателни апарати (БЛА) е една от 

най-обещаващите области за развитието на съвременната военна 

авиация. БЛА (или дронове) вече са довели до значителни 

промени в тактиката на бойните операции и се очаква в близко 

бъдеще тяхното значение да се увеличи още повече. Напредъкът в 

развитието на безпилотни летателни апарати е може би най-

важното постижение в съвременната авиация през последните 

десетилетия. 

Безпилотните летателни средства се използват не само от 

военните, днес те се употребяват активно и от службите за 

сигурност. Все по-широко се прилагат за въздушна фотография, 

патрулиране, геодезически проучвания, наблюдение на различни 

обекти и дори за доставка на материали и вещи на отдалечени и 

трудно достъпни места при провеждане на операции. Въпреки 

това, тонът в развитието на нови безпилотни въздушни системи 

днес се определя от военните. 

В армията те се използват за изпълнение на различни задачи. 

На първо място, това е разузнавателната дейност. Най-модерните 

дронове са предназначени за тази цел. В отделна група могат да се 

класифицират дронове-камикадзе. БЛА могат да водят електронна 

война срещу врага, да служат като повторител на радиосигнал, да 

дават целево обозначение на артилерията. Използват се дронове и 

като въздушни цели за тренировка на военни пилоти. 

Лидер в създаването на дронове са американците. Интересно 

е да се проследи размерът на средствата, отпуснати от бюджета на 

САЩ за създаването на нови безпилотни средства. През 90-те 

години бяха изразходвани 3 милиарда долара за такива проекти, а 
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само през 2003 г. – повече от 1 милиард долара. Бюджетът за 2018 

г. в тази насока е 6,97 млрд. щ. д.
43

 

Днес се работи над създаване на нови БЛА с голяма 

продължителност на полета, тежки апарати, способни да решават 

многоцелеви задачи в сложни условия. Провеждат се разработки 

за БЛА за унищожаване на балистични ракети, безпилотни 

изтребители, микро дронове, способни да действат на големи 

групи – роеве
44

. Работа над БЛА се провежда по целия свят, в това 

направление са ангажирани стотици частни компании, но най-

важните и ефективни разработки са на военните. 

Някои от съвременните безпилотни летателни апарати вече 

имат много висока степен на автономност, вероятно е в близко 

бъдеще дроновете да могат да избират целта и да вземат решение 

за нейното унищожаване. Във връзка с това е налице основният 

етичен проблем: колко хуманно е да се поверява съдбата на 

живите хора на механизъм, лишен от човешки чувства и морал. 

Предимства и недостатъци на БЛА 

Какви са предимствата на безпилотните летателни апарати в 

сравнение с пилотирани самолети и хеликоптери? Ето част от тях: 

- Значително намаляване на общите размери в сравнение с 

традиционните самолети, което намалява разходите, но и 

увеличава шанса за оцеляване на самолетите; 

- Създаване на малки БЛА, способни да изпълняват 

различни задачи на бойното поле;  

- Безпилотните летателни средства са в състояние да набират 

и предават разузнавателна информация практически в реално 

време; 

- БЛА нямат никакви ограничения за използване при 

особено трудни бойни условия, свързани с висок риск от 
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унищожаване на апарата. За решаването на особено важни 

проблеми е напълно допустимо да се жертват няколко безпилотни 

самолета. 

- Намаляване (с няколко порядъка) на летателната 

експлоатация в мирния период, което е необходимо за 

обикновените въздухоплавателни средства за обучение на 

персонала на полета; 

- Висока бойна готовност и мобилност; 

- Възможност за създаване на малки, прости и мобилни 

безпилотни комплекси за неавиационни формации. 

Освен предимства, модерните БЛА имат редица 

недостатъци: 

- Недостатъчна гъвкавост на приложението в сравнение с 

традиционната авиация; 

- Нерешени до края много въпроси, свързани с 

комуникацията, кацането, спасяването на апаратурата; 

- Нивото на надеждност на дроновете все още е по-ниско от 

традиционното въздухоплавателно средство; 

- Полетът на дронове в мирно време в много области е 

ограничен по различни причини. 

Перспективи на БЛА 

Има няколко най-обещаващи области за развитието на 

безпилотни летателни апарати. 

Едно от тези направления – Optionally Piloted Vehicles
45

  – е 

създаването на комбинирани устройства, които могат да се 

използват и в пилотирана, и в безпилотна модификация. 

Друга тенденция е да се намали размерът на безпилотните 

летателни апарати и да се създадат за тях по-миниатюрни типове 

управляеми оръжия. Такива устройства са по-евтини както за 

производството, така и в експлоатация. Отделно трябва да се 

отбележат дронове-камикадзе, способни да патрулират над 
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бойното поле и след като открият целта, да пикират върху нея при 

командата на оператора. Подобни системи са разработени за 

несмъртоносни оръжия, които трябва да разрушават вражеската 

електроника с мощен електромагнитен импулс.  

Дроновете стават по-малки, по-евтини, могат автоматично 

да се събират в групи от стотици или дори хиляди, като пчели или 

птици. Те се наричат рояк – събрани достатъчно единици заедно, 

те ще могат да надминат хората по много начини. Те биха могли 

да спасяват хора или да станат смъртоносна и мощна сила на 

бойното поле. Авиационните БАЛ, принадлежащи към такава 

група, трябва да могат да обменят информация и да разпределят 

задачи помежду си. Функциите могат да бъдат напълно различни: 

от събиране на данни до атака на обект или потискане на вражески 

радари. Подобни тенденции се изследват в няколко държави. 

Също така се работи по възможността за презареждане на БЛА 

във въздуха. 

Какъв е смисълът на формиране на рой от дронове? 

Първо, на бойното поле, те биха могли да надминат 

оръжията и технологиите, които военните използват от 

десетилетия. Например: в претъпкан град, група от малки 

квадрокоптери може да се събере разузнавателна информация. 

Батальони от танкове ще бъдат заловени от миниатюрни 

безпилотни снайперисти, атакуващи от всички страни 

едновременно. В морето хиляди малки дронове могат да полетят 

към военен кораб и да го атакуват – мнозина могат да бъдат 

унищожени, но други ще останат, ще унищожат радара и оставят 

кораба беззащитен. 

Роят няма лидер или командир; той е самоорганизираща се 

система, в която всички елементи са равнопоставени. Роенето 

позволява безпилотни летателни апарати да провеждат ефективно 

разузнаване на земята или да летят заедно без да се удрят един 

друг. И само един оператор е необходим, за да контролира целия 

рой едновременно. 

Роят е неумолим. Една ракета може да свали дронове, но 

роякът може да загуби десетки членове и да продължи да се 
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движи. Въздушната отбрана с ограничен запас ракети може да 

бъде претоварена и изключена от достатъчен брой противници.  

Скоро преимуществата на роеве дронове ще се използват в 

много други ситуации – от тържествено откриване на събития
46

 до 

наглеждане на стада от животни. 

Военни разработки на роеве  

Много страни разработват роеви технологии. САЩ 

например скоро изстреляха 103 миниатюрни дрона Perdix
47

 от 

самолет F/A-18.
48

 Те тежат няколкостотин грама, изстрелват се от 

специални диспенсъри, обикновено се използват за сигнални 

огньове или отвличащи вниманието светкавици. 3D-отпечатаните 

дронове Perdix са еднократни и предназначени за потискане 

противовъздушната отбрана на противника, представлявайки 

примамка или заглушители на сигнали.  

Флотът на САЩ също се стреми да създаде рояк от 

безпилотни апарати, чиято цена ще бъде по-малка от тази на 

ракета. Те разработват софтуер, който позволява да се отделя част 

от рояка за определени мисии или нови машини да се 

присъединяват бързо и неусетно към рояка. 

Друг разработчик и производител е Китай, дългогодишен 

лидер в областта на малките дроновe. Китайската компания DJI 

притежава около 70% от световния пазар
49

, а след присъствие на 

демонстрации сега китайската армия се убеждава какво може да се 

направи с помощта на тези нови технологии. На декемврийското 

космическо изложение държавната компания CETC показа видео 

със 70 безпилотни летателни апарата, които летят едновременно. 

Дроновете излетяха групово и „участваха― в разузнавателна 

операция. Такива БЛА могат да осъществят масирана атака срещу 
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пускова ракетна установка. Те атакуват едновременно от всички 

страни, така че е трудно да се организира защита срещу тях. 

Може би най-амбициозният план е проектът на US Marine 

Corps. Той планира да създаде първата вълна от безпилотни 

самолети, които ще се използват на сушата, в открито море и във 

въздуха, за да търсят хора на плажа, за разузнаване, откриване на 

вражески позиции и евентуална атака. Рой също ще може да 

осигури защита срещу рояци от дронове на врага. За да проучи 

тази опция, Корпусът създава стратегически игри, в които рояк се 

бие с рояка. 

Тези малки дронове могат да бъдат шпиони и разузнавачи. 

Агенцията DARPA заявява, че в перспектива всеки пехотинец ще 

има свой рой за разузнаване, особено в градските и вътрешните 

сгради. 250 дрона могат да окупират шест градски квартала според  

Стивън Крамптон из Swarm Systems.
50

 Роят може да се само 

организира в подрой за доставка на полезна информация или 

отделна задача. 

Перспективи за роевите дронове 

Сега технологията на роевете се намира в зачатъчно 

състояние, но бързо се развива. На теория роят може да унищожи 

всяко съществуващо оръжие и да обезпечи достатъчно точна 

огнева мощ, за да предизвика мащабни разрушения. Влиянието му 

може да надмине появата на картечницата: владеещият собствен 

рой ще е победител на бойното поле. Войната ще бъде спечелена 

от този, който има по-голям и по-добър рой. 

Роевите технологии могат да бъдат и много опасни, защото 

възможността да се печатат дронове чрез 3D-печат е достъпна за 

престъпните организации. Овладяна от организираната 

престъпност, технологията може да се използва за създаване на 

сигурност за дейността им, за противодействие на разузнавателни 

и бойни операции срещу тях, за престъпна логистика. 
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Сигурност и биотехнологии 

Биотехнологиите имат три важни отличия от цифровите 

технологии на „Промишленост 4.0―. Те предизвикват по-

емоционална реакция на обществото, явяват се по-малко 

предсказуеми заради органичната си същност, а също така 

изискват повече капиталовложения и регулиране, поради което 

инвестиционният хоризонт е удължен. Освен това приемливостта 

и използването на различните биотехнологии зависят от 

дълбоките културно-исторически особености, които определя 

допустимостта на научните изисквания. 

Биотехнологиите ще влияят на обществото посредством 

използването им в точната медицина, селското стопанство и 

производството на биоматериали. Последното ще повлияе на 

създаването на биопродукти за такива отрасли като 

здравеопазването, хранителната промишленост, а и на всички 

отрасли, които употребяват химически съединения и специални 

материали, произведени с помощта на модифицирани микроби. 

Много от новите биотехнологии (Фиг. 6) изискват обширни 

изчислителни мощности и получават развитие в унисон с 

внедряването на машинното обучение (ИИ), технологиите на 

големите обеми данни и прогностичните платформи. 

Взаимопроникването на биотехнологиите и цифровите технологии 

предизвиква както надежди, така и опасения от потенциалните 

увеличения на възможностите на човека, а също и за 

перспективите на биологично-цифровата съвместимост. 

Сливането на молекулярната биология, материалознанието, 

изчислителните подходи и предикативното математическо 

моделиране ще засегне обществото, промишлеността и световната 

екология. Следователно това е проблем на широката сигурност, на 

екологичната сигурност, на киберсигурността. Регулаторните 

органи ще трябва да вземат под внимание различни проблеми – от 

научните свободи до правата на човека. Управлението на 

биотехнологиите трябва да се основава на общочовешките и 

хуманни ценности, да е съпроводено със строга отчетност и 

прозрачност, отчитайки доказаните научни факти. 
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Биотехнологиите могат да бъдат използвани от престъпни 

организации за престъпни цели, включително биотероризъм. Това 

ще рече, че развитието на биотехнологиите трябва да се развива 

със съпътстващо развитие на структурите и мерките за сигурност. 

Използването на съвременните технологии трябва да се усвоява, 

възприема и дълбоко обмисля от целия състав на структурите за 

сигурност, за да се реализира проактивен и синергичен ефект и 

обезпечи ниво на сигурност – национална и гражданска, на нивото 

на „Промишленост 4.0― – Сигурност 4.0. 

  

Фигура 6. Тенденция на развитие на биотехнологиите. Източник: 

https://www.formalifesciencemarketing.com/) 

 

Задачите на системата за управление на биотехнологиите 

включват в себе си уважение към културните и етнически норми, 

намаляване на потенциалните биорискове, укрепване на доверието 

и диалога между всички заинтересовани страни, контрол на 
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влиянието, на равенството и въпросите на справедливостта, а така 

също изграждане на гъвкави и „меки― нормативни подходи. 

Невротехнологии
51

 

Понятието „невротехнологии― включва широк набор от 

методики, позволяващи дълбоко проникване в механизма на 

работа на човешкия мозък и извличане на информация, 

разширяване на възможностите на сетивата, изменяне на 

човешкото поведение и взаимодействието със света. 

Невротехнологиите позволяват да се подобрят съществуващите 

механизми на влияние върху съзнанието и процеса на мислене, 

както и да се разберат много процеси, протичащи в мозъка. Между 

другото, това означава дешифриране на нашите мисли с висока 

степен на детайлност чрез използването на нови химикали и 

методи за повлияване на мозъка, за да се премахнат грешките и да 

се разширят неговите възможности. В допълнение, 

Невротехнологиите ни помагат да общуваме и взаимодействаме 

със света, както и да разширяваме значително способностите на 

нашите сетива. 

Новите технологии позволяват да се постигне значителен 

напредък по отношение на измерването, анализа, тълкуването и 

визуализирането на химически и електрически сигнали в мозъка. 

Това не само ще доведе до появата на нови икономически 

възможности и открития в медицината, но и ще постави много 

етични и социални въпроси. 

Положителен ефект и подобрена сигурност 

Невротехнологиите ни позволяват да разберем по-добре как 

работи мозъкът и как влияе върху съзнанието, настроението и 

                                                           
51

 Невротехнология е специализирана медицинска техника и технология, 

която изследва ума, мозъчната дейност и различни аспекти на съзнанието, 

мисълта и висшата активност на ума. Така невролозите имат способността 

на базата на направените изследвания и изводи да въздействат, повлияват 

положително и лекуват. Това включва технологии, които имат 

предназначението да подобрят и поправят мозъчната функция, и които 

позволяват на изследователи и клиницисти да визуализират мозъка и 

мозъчната дейност. (https://bg.wikipedia.org/wiki/) 
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поведението. Развитието на тези възможности ще спомогне за 

подобряване на лечението на заболявания и наранявания, 

засягащи мозъка, както и за подобряване на мозъчната функция. 

Границата между лечение и подобрение може да бъде 

противоречива и да изисква осмисляне на въздействието на 

технологията. Сигурността, разузнаването, контраразузнаването са 

действия изискващи висок интелект, креативност, скорост на 

мислене и съобразяване. Тези качества може да се развият с 

помощта на новите технологии. 

Невротехнологиите от Четвъртата индустриална революция 

ще създадат нови ценности в различни отрасли и ще имат важни 

социални последици. Освен това, благодарение на ефекта на 

обратната връзка, те ще допринесат за създаването на нови 

изчислителни архитектури и софтуер и също ще променят нашето 

възприятие за това какво означава да бъдеш човек. 

По-съвършените методи за измерване на мозъчната 

активност могат да подобрят теста на медикаментите и да ни 

помогнат да разберем как хората вземат решения.  

За да се организира взаимодействието между компютъра и 

мозъка, не е нужно да се нарушава целостта на кожата. Носимите 

устройства могат да се използват за диагностициране на 

нарушения и подобряване на поведението.  

Сложността на Невротехнологиите означава, че ще се 

изисква тясно сътрудничество между различните сектори за 

разработване и популяризиране на специфичните им продукти. 

Разнообразието от етични и правни въпроси, свързани с 

невротехнологията – поверителност, интелектуална собственост, 

достъп, прилагане, ще изисква обсъждане на възможното 

въздействие на истинските революционни способности на 

Невротехнологиите на много хора. Възможностите за злоупотреби 

и престъпно ползване са неимоверни, което означава, че 

развитието им трябва да е под контрол, да се ползва с приоритет 

на ниво на сигурност, да се развиват паралелно адекватно 

ефективни структури за сигурност, опазващи предимствата и 

блокиращи възможностите за престъпно използване. 
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Нови (умни) материали52 

Глобалните проблеми, с които обществото се сблъсква в 

условията на постоянно растящо търсене на изтощаващите се 

природни ресурси, изисква технически и социални иновации, 

позволяващи да се решат текущите въпроси. Нарастващото 

изтощаване на природните ресурси е една от заплахите за 

екологичната сигурност и същевременно е причината за световна 

борба за ресурси, която може да се изостри следващите 20-100 

години по такъв начин, че да представлява заплаха за световната, 

националната и индивидуалната човешка сигурност. Това е 

предизвикателство пред политическите ръководства на 

международните съюзи и отделни държави в сферата на 

сигурността, което неминуемо ще въвлече структурите за 

сигурност в сериозни превантивни и съпровождащи действия и 

дейности. Голяма помощ в избягване на такива конфронтации и 

заплахи могат да окажат достиженията в областта на разработка на 

нови материали. 

Екологичната сигурност е водеща при създаването и 

ползването на нови материали. Достиженията в областта на 

материалознанието увеличава възможностите на технологиите, 

формиращи нашия свят и влияещи на живота ни.
53

 Компонентите 

на новите материали ще станат неотменима част на технологиите, 

използвани от всяка индустрия и трябва да се произвеждат по 

екологично безопасни начини. Това предполага силно влияние 

                                                           
52

 Умните материали, наричани също интелигентни или отзивчиви материали, са 

проектирани материали, които имат едно или повече свойства, които могат да бъдат 

значително променени по контролиран начин от външни стимули, като стрес, влага, 

електрически или магнитни полета, светлина, температура, рН или химически 

съединения. Интелигентните материали са в основата на много приложения, включително 

сензори и задействащи механизми или изкуствени мускули, по-специално като 

електроактивни полимери (EAP) (https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_material) 

53
 В стадий на усъвършенстване са умни повърхности, които ще се вграждат в стени, подове 

или тавани. Те са способни да разпознават личността на човека, намиращ се в стаята, да 

запомнят предпочитанията му и т. н. Прогнозата е, че през следващото десетилетие ще се 

появят материали, които ще могат да контролират състоянието си и да уведомяват 

собственика на къщата за откритите проблеми. Например, покривното покритие ще 

съобщава за поява на теч, а дървената обшивка – за дървояди. (Дементьев, А. „Умный― 

дом XXI века, Изд. Ridero, Москва, 2016, 43 с.) 
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върху производството и технологиите на действия и дейности по 

екологична сигурност. Производителите трябва да поемат 

отговорността за влиянието върху околната среда, а контролът и 

проактивното изследване и анализ ще трябва да се поверят на 

службите за екологична сигурност. 

Новите материали и сигурността 

От една страна новите материали са техническо и 

технологично решение, свързано със създаване на ново качество 

материали. За тяхното изобретяване, изследване и производство се 

влагат изключително много средства. Те са свързани както с 

екологията, така и с трайността на материалите, носители са на 

нови качества, напр., здравина, мимикрия, наличието на умни 

датчици и нано-влакна в тях, които ги въвеждат в новата сфера на 

интернет на всичко. Търговското им и практическо приложение 

имат потенциала да доведат до гигантски печалби за изобретатели, 

изследователи и търговци.  Това води до обоснован интерес от 

страна на всички разузнавания – в стратегиите им през последните 

20 години, макар и завоалирано, съществуват пунктове, които 

призовават за превръщането им в производителна сила. Това 

значи, че продукт, чието създаване струва милиарди, може да 

стане обект на икономически шпионаж и да бъде придобит само за 

няколко десетки милиона – толкова, колкото струва 

разузнавателната операция по тайното му придобиване. Новите 

материали обикновено представляват стратегически суровини и 

ресурси и като такива се ползват от всички защитни мерки, които 

държавата прилага за запазване на монопола на производство и 

ползване. Това значи изострен интерес и комплекс от 

контраразузнавателни действия и дейности за запазване на 

технологичните предимства, които те предоставят. 

От друга страна, в сферата на сигурността новите материали 

се използват за защита, комуникации, маскировка, мониторинг. 

Материали с втъкани кевларени нишки могат да имат външния 

вид на обикновен плат, но да са издръжливи на напрежение и 

удари, включително на изстрели. Специални материи могат да 

притежават антирадиационни качества или да се приспособяват по 

цвят и фактура към околната среда – мимикрия. Материали, 
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използващи различни нано-покрития имат привидния познат вид, 

но могат да придобият уникални качества – защита, свързаност, 

комуникация, мониторинг.  

Големите данни са резултат от подадени и акумулирани 

данни от интелигентни източници. Такива могат да бъдат новите 

материали.  

Всеобщата свързаност, демонстрирана от Интернет на 

нещата и в перспектива с възможности за развитие до Интернет на 

всичко може да бъде и резултат от използване на нови материали с 

вградена интелигентност- наноботи, микрокомпютри, 

комуникационни модули. Информацията, включително и резултат 

на подавани данни от новите материали може да бъде и е особено 

информативна за специалните служби, защото новите материали 

се използват за изграждане на специализирани предмети и 

облекла. Адитивните технологии, разполагащи с формулите на 

състава и производството могат да дадат възможност на 

специалните служби да разполагат с необходимите продукти, 

когато и където са нужни, без логистични разходи за транспорт и 

загуба на време, като при това се избягват рисковете при 

доставката. 

Дроновете и разузнавателните уреди могат да станат 

напълно невидими, изградени от нови материали или покрити със 

слоеве специално покритие, притежаващи маскировъчни качества 

– мимикрия, „стелт― технология, специализирано отражение на 

всички видове лъчения и пр. 

Новите материали могат да заменят в използваните от 

разузнаването предмети класически материали, правещи уредите и 

инструментите по здрави, по-леки, по-незабележими, по 

комплексни. 

Новите материали са свързани с космическите технологии – 

благодарение на тях се изработват устойчиви на космическа 

радиация и влияние уреди. От друга страна именно опити и 

изпитания в космоса водят до пробиви в изобретяването и 

внедряването на нови материали. 
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Енергия и сигурност. Нови енергийни източници 

„Промишленост 4.0― може да приключи със световната 

зависимост от изкопаеми горива и от процеса на производство на 

електроенергия, съпроводен  с отделяне на парникови газове, 

последствие от предишните промишлени революции. Тази задача 

е особено актуална, доколкото успоредно с процеса на нарастване 

на световното население и индустриализацията на икономиката, 

климатичните промени стават все по-забележими, а според 

прогнозите световното търсене на енергия към 2040 г. ще се 

удвои. Този тип зависимости може да доведе до опити за 

преразпределение на ресурси, включително обезпечени със силите 

на военните и специалните структури, а следователно решаването 

на тези въпроси е от изключително значение за сигурността в 

световен, регионален и местен мащаб. 

Възобновяеми източници и сигурност 

За да се ускори темпът на растеж и се обхванат повече 

сектори на икономиката, е необходимо да се продължи преходът 

към възобновяеми източници на енергия. Още сега е необходимо 

да се правят дългосрочни инвестиции, за да се възползват от 

плодовете си през следващите десетилетия, особено в бързо 

развиващите се региони. Инвестициите в научни изследвания в 

областта на възобновяемите енергийни източници трябва да 

изпреварват разходите за внедряване. Заедно с постиженията на 

технологиите за съхраняване на енергия, това ще позволи да се 

удовлетвори нарастващото търсене на електроенергия. 

Възобновяемите източници могат да бъдат ползвани навсякъде, 

разбира се, опирайки се на спецификата на региона, но те ще 

позволят да се предотвратят възможни енергийни конфликти и 

следователно ще допринесат за сигурност и стабилност. 

Изследват се нови технологии в енергетиката – от 

използване на енергията на приливите до термоядрения синтез, а 

също така новите материали и нанотехнологиите. Това ще позволи 

да се повиши ефективността и намалят загубите на енергия. 

Интелектуалните мрежи, допълнени с възможностите на ИИ, а 

също така динамичното преразпределение на електроенергия и 
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използването на транспортни средства с акумулаторно захранване 

ще създадат възможност за обезпечаване на широкомащабно 

повишаване на ефективността на всички нива. 

Мащабният преход към възобновяеми източници тревожи 

индустрията с изкопаеми горива, а също така ще създаде заплаха 

за съществуващите отдавна геополитически структури. В тази 

връзка е  особено важно да се организира колективно 

взаимодействие, насочено към смекчаване на социалните и 

политически последствия от такъв преход. Изясняване на 

заплахите, работа по проактивно преодоляване, кризисно 

управление в сигурността, опазване на мира – всичко това е 

конгломерат от задачи, които трябва да решават структурите за 

сигурност. Службите за сигурност на сегашния етап са насочили 

дейността си към разузнаване на чужди източници и кражба на 

технологии в областта, а контраразузнавателните мерки са 

насочени срещу дейността  на чуждите разузнавания в същата 

насока. 

Ако искаме правителствата да са готови на дългосрочни 

инвестиции, то трябва да се обезпечи сътрудничество на всички 

заинтересовани кръгове и поддържане на всеобща стабилност. 

Предсказуемостта на законодателствата и нормативно-правните 

основи ще помогне да се обезпечи доверието към това 

сътрудничество. Специалните служби ще трябва да надживеят 

националните си предразсъдъци и да се включат в 

противодействие на съперничеството и противопоставянето, като 

се концентрират върху антитерористичната дейност и 

противодействие на организираната престъпност. 

Геоинжинеринг 

Идеята на геоинжинеринга се състои в целенасочено 

ефективно управление на изключително сложната биосфера на 

Земята. Много учени обаче смятат, че технологиите, 

предназначени за намеса в тази област в най-добрия случай са 

незрели, а в най-лошия – носят заплаха за съществуването на 

човечеството и могат да доведат до непредсказуеми и 

неконтролируеми последствия. 
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В широк смисъл геоинжинеринга е намерение за 

вмешателство в природните системи на планетата. Някои 

многообещаващи направления за използването ѝ са: промени в 

структурата на валежите, създаване на източници на слънчева 

светлина и изменение на биосферата с помощта на  

биотехнологии. 

При отсъствие на многостранни съглашения съществува 

риск от това неголяма група страни, една страна, крупна компания 

или дори частно състоятелно лице да могат да предприемат 

едностранни действия в областта на климатичния геоинжинеринг. 

Тези, на които няма да се харесат такива действия и последствията 

им могат да предприемат насрещни действия по изменение на 

климата, което може да доведе до геотехнологическо 

надпреварване във въоръжаването. 

Геоинжинерингът е широкомащабно намесване в 

природните системи на планетата. В повечето случаи обаче под 

този термин се разбира технологичното вмешателство, насочено 

към съкращаване на парникови газове или промяна на 

атмосферните процеси за борба с изменение на климата. Много 

учени твърдят, че при сегашното ниво на знания, намесата в 

климатичните системи е опасно и безотговорно, в същото време 

привържениците на геоинжинеринга виждат в него възможност да 

се неутрализира въздействието на човека върху климата и 

околната среда, траещо вече столетия. 

За да се достигне стабилен климат – т. е. нулеви емисии на 

замърсяване, е необходимо да се съкрати общият обем от отделени 

емисии и да се противодейства на отделянето на въглероден 

двуокис. Тази цел е може да се постигне с оперативни 

технологически мерки, обаче технологиите трябва да играят важна 

роля в решаването на проблема. 

Всички отговорни стъпки в областта на геоинжинеринга 

изискват създаване на рамкова инфраструктура за глобално 

междуправителствено сътрудничество. Днес съществуват само 

ограничени елементи от такава инфраструктура, а без нея 

рисковете за обществената сигурност ще станат значително по-
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високи. Геоинжинерингът е нов предмет за обсъждане в 

политическите кръгове. Това направление се финансира 

сравнително слабо, по тази тема са води минимална 

експериментална работа. При организацията на управлението на 

тази група технологии следва да се отчита широк спектър от 

проблеми – от пълномощия за внедряване до избор на по-малко 

рискови алтернативи на намеса, довеждащи до генерални за 

планетата последствия. 

Космически технологии 

По достъпни данни от спътникови снимки може да се следи 

реколтата, дивата природа, числеността на населението, веригите 

на доставките и развитието на градовете. Спътниците са в 

състояние да покрият планетата с мрежи от връзки, към които 

може да се включат 4 млрд. човека, които все още нямат достъп до 

Интернет. Необходими са нови подходи към управление на 

действията ни и околната среда, такива като използване на ИИ и 

нови изчислителни технологии за обработка на ексабайтове 

получени данни – с тази задача съвременните компютри все още 

не могат да се справят ефективно. 

За космическите и отнасящите се към космоса технологии е 

настъпил преломен момент. По целия свят тези технологии бурно 

се развиват, благодарение на частни инвестиции и нови държавни 

програми, насочени към усвояване и комерсиализация на космоса. 

Инженери и инвеститори, които търсят начини за прилагане на 

своите способности и средства, намират пространство за действие 

в космическия сектор, който дава широко поле за участие във 

формиране на бъдещето на човека. Космическият сектор  

способства за развитието на съпътстващи отрасли, като 

производството на микрочипове и разработка на програмно 

обезпечение. Но това е затворен цикъл и космическите отрасли 

също се развиват благодарение на достиженията на съпътстващите 

технологии. Мобилните компютри, акумулаторите, 3D-

печатането, новите материали,  ИИ помагат да се повиши 

ефективността на съществуващите космически технологии и да се 

създават нови такива. 



103 

 

Годините на многостранно сътрудничество на инженери, 

регулатори и инвеститори укрепват вярата в това, че развиването 

на технологиите в космоса е относително безопасно. Необходими 

са непрекъснати съвместни усилия по решаването на важни 

проблеми, такива като увеличаване обема на космическия боклук, 

неуправляемия космически трафик и отсъствието на универсални 

норми за поведение в космоса. Към новите затруднения се отнасят 

необходимостта от координация на действията на новите 

участници, навлизащи в космическия отрасъл и извеждащи свои 

апарати на орбита, запълване на пространството с нови спътници 

и други космически обекти, съвместно използване на 

радиочестотите, определяне на правила и процедури за използване 

на космическите ресурси. 

Специалните служби и военните използват възможностите 

на космическите технологии за наблюдение на повърхността, 

събиране на информация за противника, за трафика на военна 

техника, трафика на наркотици, трафика на хора
54

. Големите 

престъпни организации не изостават от тях – има информация, че 

наемат сегменти от космически апарати за комуникация и 

контранаблюдение. Космическите технологии изискват средства, а 

както казахме по-горе, организираната престъпност разполага с 

достатъчно ликвидни средства
55

. 

Необходими са многостранни преговори и съглашения, 

позволяващи да се установят доверители отношения между 

държавите и частния сектор, да се разработят норми за използване 

на космическото пространство за общо благо, предотвратяващи 

изострянето на геополитическите конфликти, да се създадат 

механизми за управление, достъпни до международната общност, 

в това число и за неголемите държави, да се определят рамки на 

поведение в космоса. 

  

                                                           
54 

https://edition.cnn.com/2014/08/11/tech/innovation/spy-satellites-fighting-

crime-from-space/ index.html 

55
 https://dialogo-americas.com/en/articles/drug-traffickers-utilize-gps-enabled-

satellite-buoys-locate-cocaine-shipments 
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Глава Четвърта 

Сили, средства и методи 

 

Сили 

Подбор на кадрови служители в условията на Сигурност 

4.0 

Подборът на кадровите служители на службите за обществен 

ред и сигурност трябва да е съобразен със съществуващите 

възможности както на системата за сигурност, така и на 

потенциалните способности на организациите и учрежденията, 

вкл. висшите учебни заведения, да акумулират и подреждат 

съществуваща за свързаните с тях лица информация. Тук трябва да 

се има предвид възможностите на високо технологичния свят, в 

който живеем, както и нивото на внедряване и ползване на 

съвременните технологии. Средата е от особена важност за 

развитие на останалите елементи на оперативната обстановка, така 

че реализирането на концепцията за Промишленост 4.0 естествено 

корелира съществуването и развитието на концепцията за 

Сигурност 4.0. 

Електронното правителство не е просто мантра, която се 

използва, за да очертае бляскаво бъдеще. Има държави, в които то 

вече работи, има други, в които е напреднало изграждането му, а 

има и трети, в които съществува само като проект – повече или по-

малко избистрил се в тесния кръг на малко кадърни 

администратори и IT специалисти. 

 В основата на подбора на кадрови служители следва да се 

предвижда възможността за  качествено изследване на нуждите на 

съответните структури за сигурност, както в момента, така и в 

близка и по-далечна перспектива. Моделирането с помощта на 

съвременните компютърни системи дава възможност за 

концептуално проектиране и изследване на ефективна структура в 

съответната област на сигурност, установяване на възловите за 

ефективно функциониране места и необходимостта от 

обезпечаване с компетентни кадри. На базата на оценяване на 
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наличните и необходимите качествени щатни служители, трябва да 

се установи какви кандидати за непосредствено назначаване и за 

задоволяване на нуждите на сигурността в перспектива са 

необходими. На базата на проведените изследвания е възможно и 

необходимо да се изработи конкретизиран профил за всяко 

работно място. За създаване на кадрови възможности се очертава 

кръгът на съществуващи структури, в които би могло успешно да 

се направи търсене и създаде нужната професионална група от 

кандидати на базата на вече създадени профили. 

 За щателно определяне на кръг от подходящи лица освен 

стандартните подходи трябва да се използват възможностите на 

новите технологии – концепцията за Големите данни, Интернет на 

нещата, съхраняване на пълна и прецизна информация за всяко 

лице, комбинирана с мерки за опазване на личната информация и 

правата на гражданите. 

 В момента този подход може да работи само в комбинация с 

традиционните начини, но процесът на дигитализация на 

информацията за всичко
56

 и повишената ефективност на облачните 

изчисления и облачното съхранение на информация, както и на 

изграждането и функционирането на електронно правителство, ще 

доведат до предимствено използване на новите технологии. Такъв 

подход изисква компетентност и своеобразна подготовка на 

служителите, работещи в сферата на подбор на персонал за 

специалните служби. 

 Знанията за съвременните технологии, за работа със 

съществуващи бази данни, за социалните мрежи, медиите, за 

електронно моделиране и профилиране, са необходими за 

професионално определяне на кръга от интересни от кадрова 

гледна точка лица. При това кръгът от подходящи лица е 

                                                           
56

 Интернет на всичко (Internet of Everything, IoE) е концепция, която 

разширява акцента на Интернет на нещата (IoT) върху комуникациите от 

машина към машина (M2M), за да опише по-сложна система, която 

обхваща също хора и процеси. 

(https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/Internet-of-Everything-

IoE) 
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препоръчително да е по-широк от двама или трима за позиция и да 

позволява планиране на възможни кандидати в рамките на 

следващи периоди. 

 По отношение на стандартните подходи следва да се даде 

предимство на комбинации от класически и високо-технологични 

техники на търсене и определяне на кръг от подходящи 

специалисти. 

 Например: 

 Класически подход за подбор на различни категории 

специалисти е проучването на учащи се в определени висши 

учебни заведения – в рамките на интересуващите службата 

специалности, проследяване на развитието им в рамките на 

учебния процес, коментиране на способностите им за развитие с 

преподаватели, които добре ги познават и с които са създадени 

доверителни отношения. Този подход е улеснен от засилващото се 

присъствие на високите технологии в университетите и учебния 

процес. Висшите учебни заведения провеждат политика на 

въвеждане на цифровите технологии в цялостната си дейност – от 

документооборот до изпита на студентите и нанасяне на оценките. 

Използването на интернет базирани платформи за обучение
57

 за 

поставяне на задачи, проследяване на процеса на усвояване, 

тестова и изпитна дейност улеснява и обективизира проучването 

на подходящ кандидат. 

                                                           
57 

Напр., Мудъл (Moodle). Това е платформа за обучение, предназначена да 

предоставя на преподаватели, администратори и обучаеми единна, 

стабилна интегрирана система за създаване на персонализирана среда на 

обучение. (https://docs.moodle.org) Друг пример е ILIAS (Integriertes Lern-, 

Informations- und Arbeitskooperations-System) – Интегрирана система за 

обучение, информация и работно сътрудничество – уеб-базирана система 

за управление на обучението с отворен код. Поддържа управлението на 

съдържанието на обучението (вкл. съвместимост с SCORM 2004) и 

инструменти за взаимодействие, комуникация, оценяване. Софтуерът е 

публикуван под лиценза GNU General Public License и може да работи на 

всеки сървър, поддържащ PHP и MySQL. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/ILIAS) 
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 Друг подход е подбор на група от възможни кандидати, 

работещи в частни и държавни фирми, разполагащи с търсени 

качества, знания и умения според изготвените профили за 

необходимост на кандидати за служители. Освен използването на 

класическите разузнавателни беседи с познаващи кандидата 

колеги, началници и подчинени, се ползват вече съществуващи в 

страната бази данни и се правят проверки на досега известни 

факти за кандидатите. Например, съществуващи в няколко бази 

данни документи за собственост, за семейно положение, за 

фирмена дейност, за платени данъци, позволяват кръгът на 

кандидатите да е съобразен с изискванията на длъжността, а не да 

довежда до компрометиращо и фрапантно несъответствие и видим 

конфликт на интереси. 

 Особено важно и отговорно, макар и дълги години 

подценявано, е проучването на подходящи кандидати за 

аналитични позиции. За съжаление и до днес специалните служби 

считат, че позицията аналитик е място за доизживяване на нечия 

кариера зад бюро – до близката пенсия или място за приятели и 

познати – добре платено и безопасно.
58

 

Естествено място за подбор представляват научните 

организации и преподавателският състав на ВУЗ. Съществуват 

локални бази данни – в съответното учреждение и национални 

бази данни
59

, чрез ползването на които може да се определят 

отговарящи на профила на аналитика лица, и постепенно, 

използвайки възможностите на съществуващи електронни масиви, 

да се постигне висока степен на конкретизация, довеждаща до 

няколко подходящи кандидатури. 

 Когато кръгът от кандидати се проучва за специфични и 

опасни места в специалните служби, свързани с особена 

отговорност към сигурността на държавата, са допустими 

прилагането на всички способи от арсенала на специалните 

разузнавателни средства във вида, в който се използват в 
                                                           

58
 Радулов, Н. Разузнавателен анализ. АСИ Принт, 2013, стр.111-121 

59
 НАЦИД – Национален център за информация и документация 

(http://nacid.bg/bg/) 
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съответната страна и служба. Тук трябва да отбележим, че 

съобразно развитието на съвременните технологии, това може да е 

много прецизен, качествен, пълноценен, бърз и ефективен процес, 

даващ възможност за пълно и обективно опознаване на качествата 

на кандидата в рамките на негласно наблюдение. Разбира се 

съвременните технологии предлагат възможности това 

наблюдение да се проведе само в рамките на закона и запазвайки 

правата на гражданите и проучваното лице.
60

 

 Друга възможност е подбор на кандидати за една 

организация в сферата на сигурността сред служителите на сходни 

организации или сред държавната администрация. Използването 

на съществуващите в тези организации масиви от данни, 

комбинирано с проучване на външни бази данни може да доведе 

до бързо и качествено идентифициране на подходящи лица. Този 

подход е особено подходящ, когато е необходимо подборът и 

назначаването да се извършат аварийно – за спешно създаване на 

организация, за решаване на криза в сигурността. 

 Изброените подходи до голяма степен са свързани с подбора 

на кандидати, иницииран от специализираните структури на 

специалните служби. Не трябва да отхвърляме възможността да 

бъдат използвани и когато инициативата изхожда от кандидати, 

желаещи да работят в определена структура. Вторият подход е 

свързан с новата политика на съвременните структури за 

сигурност, които стават все по-открити и обърнати към 

обществото и гражданите. Факт е че Западноевропейските и 

щатските служби все повече си служат с инструментариума на 

рекламата и маркетинга за привличане на кандидати за работа
61

. 

Разбира се този подход е обезпечен от детайлно проучване и 

проверка на кандидатите, придружено от периодични проверки за 

                                                           
60

 Блокчейн и умни договори (blockchain and smart contracts) (б. а.) 

61
 https://www.cia.gov/careers/opportunities, https://www.sis.gov.uk/explore-

careers.html 

https://www.sis.gov.uk/explore-careers.html
https://www.sis.gov.uk/explore-careers.html
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сигурност и лоялност с помощта на високо технологични 

устройства
62

. 

 Третият подход е свързан с очертаване на кръга от кандидати 

сред учещите и завършващите специални учебни заведения – 

АМВР и военните училища. При него има предварителна 

проучвателна дейност и подбор за допуск до обучение в 

специализирана среда, която често предполага класифицирана 

информация и последващо проучване при представянето на 

обучаемия в процеса на подготовка и профила на необходимите за 

конкретната позиция лица. Нито един от стандартните, 

класическите и модерните подходи за проучване не е изключен.  

 Разбира се в етапа на подбор на кандидати за служители на 

специалните служби несъмнено ще се мигрира от екстензивни към 

интензивни, високотехнологични подходи и това е свързано както 

с естественото развитие на службите за сигурност, така и с 

дигитализирането на обществото и високо-технологичното 

развитие на самите структури за сигурност. 

Високотехнологично проучване на кандидати за кадрови 

служители на специалните служби 

Проучването на кандидатите за служители на специалните 

служби се извършва от специализирани техни звена. Съобразно с 

условията на съществуване и разполагаемите ресурси, както и 

притежаването на експертен капацитет от страна на проучващите, 

самото изследване за пригодност на кандидатите може да бъде 

екстензивно – с вложен повече човешки труд и интензивно – с 

прилагане на съвременни технологии, проверки в бази данни и 

информационни системи, използване на всички предоставени от 

съществуването на Големите данни, Интернет на нещата и 

Интернет на всичко възможности. 

Качествено технологично проучване може да бъде 

осъществено само ако извършващият го притежава необходимия 

                                                           
62

 https://www.cia.gov/careers/opportunities/support-professional/polygraph-

examiner.html 
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капацитет, знания и умения. Това поставя пред съвременния 

кадрови служител изключителни познавателни и творчески 

предизвикателства. 

Проучването е рамкирано във времето, така че да може да 

бъде предвидимо завършването му и евентуалното използване на 

резултата от него. Скоростта на разследването зависи от 

предоставения за ползване ресурс и от нивото на познание и 

употреба на високите технологии, като може да продължи от 

няколко месеца до година и повече време. Целта е да се прецени 

дали кандидатът отговаря на изискванията и има ли необходимите 

качества, знания и умения да работи в съответната структура. Тъй 

като самото проучване става избирателно, сред ограничен кръг 

отговарящи на необходимия профил кандидати, то е по-тясно 

насочено и по конкретно, отколкото работата по подбора на 

кандидатите. Не трябва да се подценява възможността 

едновременно да се работи по няколко кандидата за една 

длъжност, така че, когато в края на проучването се направи общ 

анализ на пригодността, най-подходящият да бъде предложен за 

конкретната позиция. Едновременно с това при проучване на 

група лица неподходящите за една длъжност могат да се окажат 

подходящи за друга, за която се търси кандидат. 

Традиционно се използват два похвата. 

Получаване на информация от самия кандидат: 
разузнавателни беседи; събеседване и проверка на информация за 

лицето при използване на полифизиограф с негово разрешение; 

он-лайн тестове; отдалечени он-лайн изпити с анонимизиране на 

изпитвания – възможност за използване на виртуална изпитна 

комисия; психотест – личен и през интернет системата.  

Този похват е сравнително неинформативен, защото 

кандидатът може да се подготви предварително и да демонстрира 

несъществуващи качества, държание и умения. В САЩ и Западна 

Европа съществуват десетки фирми, които подготвят кандидати за 

работа за интервюта, включително и проверка на полифизиограф. 

Стойността на подхода се изразява в събирането от кандидата на 

данни за самия него и неговите възможности и последващо 
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сравняване с информация, придобита от неутрални и обективни 

източници. Разликата или съответствието представляват 

информационна ценност по отношение на част от личните 

качества на обекта. 

Вторият подход е самостоятелно дискретно проучване, 

което се извършва от специалист. Това може да бъде работник от 

кадровата структура или специализирал се в сферата на проучване 

на персонала оперативен работник. 

Съвременното проучване на лицето трябва да се извърши с 

използването на всички електронни следи, които то оставя при 

реалното си съществуване, образуващи неговия електронен образ.  

На първо място трябва да се провери информацията в базите 

данни, свързани с личността на кандидата: 

 бази данни за документи за самоличност 

 биометрични бази данни 

 за пръстови отпечатъци 

 за специализиран достъп до режимни обекти и структури 

 списъците на обажданията на лицето по мобилни и 

стационарни телефони 

 трасето на придвижването му, очертано от 

местоположението на смартфона му, съдържащ GPS 

трекер 

 банкова дейност – промяна на сметките и изследване на 

преводите, плащане на битови и данъчни задължения, 

теглене на пари или плащане с банкови карти 

 видеозаписи на системи за видеонаблюдение – 

обществени, частни, явни и секретни за неговите прояви и 

придвижване 

 информация за електронно плащане на паркиране 

 безплатните интернет връзки в отделни обекти, към които 

се ориентира телефонът му и които очертават 
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придвижването му в съответния обект и престоя му в 

конкретни негови части 

 наличие на информация за лицето в различни регистри –

търговския, на НОИ, НАП и др.  

 Не трябва да се пропуска възможността за използване на 

свързани с проучвания разнообразни интелигентни 

датчици – умни гривни за фитнес, умни телефони, всички 

датчици, които фиксират неговото присъствие или 

придвижване из умна къща, умен офис, умен град и пр. 

Улесняващите интернет услуги като закупуване на билети за 

театър, кино, транспорт могат обективно да разкрият информация 

за културата, интересите, мобилността на проучваното лице и 

лесно могат да бъдат използвани за идентификатори, доколкото са 

свързани с банкови карти. 

Тегленето на пари от обекта на проучването може да 

обективира най-често използваните за придвижване маршрути и 

да бъда показател за навици и привички, при това трябва да се има 

предвид възможността за видеообраз, доколкото почти всички 

банкомати в света задължително правят видеозапис на клиента. 

Възможностите за такова кибер-изследване следва да се 

заложат в законите, независимо, че и днес ЗСРС предвижда такава 

възможност за нуждите на националната сигурност
63

. За да е 

категоричен редът по използване на този подход, е необходимо 

законите, регламентиращи искането и даването на разрешение, 

както и разпореждането за изпълнение на електронно следене, да 

бъдат обезпечени чрез недвусмислен порядък,  което може да е 

предмет на умни договори.
64

 Така, от една страна заявителят е 

сигурен в законността на това, което иска, изпълнителят е сигурен 

                                                           
63

 Закон за СРС, чл.12, ал1., т. 3 

64 
Умен договор. Това е договор, който е сключен с използване на блокчейн 

технология. Чрез нея се гарантира автоматичното изпълнение на правата и 

задълженията по договора (самоизпълнение), щом настъпят уговорените 

от страните условия. (http://legalworld.bg/65493.smart-kontraktite-otvoiuvat-

zaslujeno-vnimanie.html) 
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в законността на изпълнението, а едновременно с това са 

гарантирани правата на гражданите – т. е. такова проучване може 

да се прави само при строго определени обстоятелства, свързани с 

нуждите на националната сигурност. 

Оперативният експеримент в условията на скрито 

наблюдение позволява да бъдат тествани способностите на 

кандидата в реални условия и без да му се дава възможност да 

заблуди волно или неволно проучващия го специалист. 

Проучването на социалните мрежи и отделни приложения 

позволяват да бъде опозната активността на изучавания в 

професионален, личен и обществен план, неговите политически 

пристрастия, хобита и достижения
65

. 

Една от възможностите е тестване на кандидата по 

отношение на адаптацията и действие във виртуална среда. Това 

може да стане както чрез специализирани програми, така и чрез 

наблюдение на действията му при съответните компютърни игри. 

Факт е, че компютърните игри подобряват реакцията, имат 

сериозно познавателно значение, влияят антистресово.
66

 

Следователно могат да бъдат показател и за ниво на реакция, 

наличие на общи и специални познания, психологическо 

състояние. 

Задължително е проверяване по бази данни за евентуална 

криминална активност на лицето или неговото конституиране като 

жертва на криминално престъпление. Съдебни дела, решения, 

присъди, свързани обекта или с връзките на кандидата, които се 

намират в специализирани бази данни могат да бъдат от 

изключително значение за изясняване на пригодността му за 

конкретна позиция. 

Медийните публикации и проверките чрез комплекс от 

браузери могат да бъдат изключително информативни за 
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Радулов, Н. Разузнавателен Анализ, АСИ Принт, София, 2013, стр.160-183 
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 https://www.bezpk.ru/blog/item/vred-i-polza-kompyuternykh-igr/ 
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възможностите, способностите и качествата на проучвания, 

особено ако е публична личност.
67

 

За качествено извършване на проучването на кандидата е 

необходимо проучващият или проучващата структура да 

притежават аналитични и компютърни познания и умения. 

В близка перспектива цялата дейност по технологичното 

изучаване на кандидата може да бъде осъществявана от изкуствен 

интелект, което ще гарантира пълнота и обективност. Разбра се 

самообучаваща система за електронно проучване ще може да 

работи коректно и ефективно само при наличието на качествени 

бази данни и свързаност. 

Системите за сигурност и режим на безопасност в местата, 

където кандидатът учи, работи или пребивава, могат да бъдат 

незаменими при изучаване на лични качества и комуникационни 

способности. Контактуването с близки, познати, колеги, 

подчинени или началници, привнася своите уникални парченца от 

голямата електронна мозайка на цифровия образ. Към тях могат да 

бъдат добавени и системите за контрол на пътниците в 

самолетите, граничния контрол, контрола на КПП в страната и 

чужбина. 

Разширяване на познанието за личността и качествата на 

изучавания може да бъде постигнато чрез аналогично изследване 

на засечените във връзка с него лица, независимо от характера на 

връзката им. 

В крайна сметка, ако получените резултати от цялостното 

проучване отговарят на заложените критерии в личностния модел 

за конкретната позиция, то лицето може да бъде назначено на 

съответното място. 

В процеса на изследване може да се установи и съответствие 

спрямо друга позиция, така че да се прецени целесъобразността на 

назначаване на конкретното място. Резултатите може да не са 

задоволяващи изискването за съответната длъжност, но могат да 
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Радулов, Н. Разузнавателен Анализ, АСИ Принт, София, 2013, стр.358-401 
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определят лицето като подходящо са използване друга 

специфична подходяща позиция. 

Възможно е при качествено и подробно проучване да излезе 

информация за неморални или престъпни постъпки на лицето. 

Такава информация се изпраща по предназначение в службите, 

разкриващи, предотвратяващи и пресичащи  подобна престъпна 

дейност. 

Кандидатите за назначаване на съответна работа в 

специалните служби трябва предварително да са наясно, че 

цялостното им битие в реалния и виртуалния свят ще бъде 

подробно изучавано. 

Сигурност 4.0 и подготовката на кадрови служители 

Работата, която ще се извършва от съвременния щатен 

служител на специалните служби в условията на Сигурност 4.0, 

налага той да разполага със специфични знания, навици и умения, 

които ще му позволят ефективно да изпълнява задачите, 

поставени от ръководителите, и да постига целите на структурите, 

в които действа. 

Високотехнологичната оперативна обстановка в 

екосистемата на Сигурност 4.0 налага съответна софистицирана 

система за подготовка. Такава система следва да предлага разумен 

баланс на традиции, опит, възможности, цели и задачи и 

съвременни обучителни процеси и инструменти. 

Всяка специална служба ползва своя уникална система за 

подготовка, формирана от методически целево подбрана тематика, 

съдържаща непрекъснато обновяващо се модерно съдържание, 

представяно пред обучаемите с помощта на модерни обучителни 

подходи и средства, редуваща се с непрекъснати практически 

занимания в условията на подходяща конспиративност. 

Конспиративността обикновено засяга част от поднесеното 

съдържание и упражнения, а друга част е общодостъпна и само се 

представя в светлината на нуждите на службата. 



116 

 

Динамиката на екосистемата на Сигурност 4.0
68

 налага 

непрекъснато оптимизиране на цялостния процес на обучение, 

както и качеството на поднасяния материал. При това трябва да се 

има предвид, че процесът на обучение – повишаване на 

квалификацията, е присъщ за цялостната кариера на служителя. 

От качественото провеждане зависи преминаването на службата, 

възможностите за кариерно развитие, постигане на целите на 

съответната служба във възможно най-ефективен режим. 

Когато специалните служби изискват от служителя 

конспиративно действие и съществуване за ефективно изпълнение 

на задълженията, то това  е приоритет при реализация на процеса 

на подготовка. Конкретната легенда и подходи за прикритие 

зависят от естеството на службата и нуждите на поставената 

задача. Запазването на тайната на принадлежност към специалната 

служба и изпълняваните задачи предопределя методиката и 

начините на подготовка. 

Традиционно обучението на   служители, работещи под 

прикритие, се извършва или групово – в специализирани учебни 

заведения, или индивидуално – със спазване на принципите на 

конспирацията. 

Първият подход изисква съответна материална база – учебни 

корпуси, зали, тренировъчни площадки, специализиран 

инструментариум. Всичко това трябва да съществува и действа в 

условията на конспиративност. Такъв подход е твърде скъп и е 

логистично предизвикателство. При това участниците в една 

учебна група се познават един друг, което довежда до 

принципиално противоречие по отношение на достатъчната 

дискретност. 

Вторият подход изисква тайни места – конспиративни 

квартири, явочни квартири и пр., в които обучението се провежда 

индивидуално от опитни преподаватели. Подходът спомага по-

добре за опазване в тайна самоличността на обучаемия, но от една 
                                                           

68
 Динамиката на оперативната обстановка в сферата на сигурността е добре 

познат факт, а изпреварващите промени в самите служби са задължителни 

и подчинени на принципа за проактивност. (Б. а.) 
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страна е по-скъп – при всеки предмет обучението се провежда от 

отделен преподавател и е строго индивидуално, а от друга, 

понякога не гарантира необходимата изключителна анонимност, 

понеже служителят е познат на няколко преподавателя. 

Традиционният подход включва създаване на помещения, 

изолиращи отделните курсанти при едновременно обучение, но 

това трябва да бъде съчетано с индивидуално придвижване, 

хранене и почивка – нещо, усложняващо цялостната схема на 

качествено и безопасно обучение. При това възможността за тайно 

практическо обучение е силно стеснена. 

Иновативният подход, отговарящ на изискванията на 

екосистемата на Сигурност 4.0  се определя  от 

високотехнологично оборудване и методологии, решаващи 

съществуващите проблеми, произтичащи от необходимостта от 

крайна конспиративност и ефективност. 

На първо място това  може да се постигне чрез електронното 

обучение
69

. Педагогическите принципи и подходи на усвояване на 

знания в традиционното и е-обучението са едни и същи.  

Терминът е-обучение или е-учене (e-learning) е обобщаващо 

понятие за обучение с компютри, обикновено свързани в мрежа. 

Може да се провежда където и да е и по всяко време, стига да е 

наличен интернет. То може да работи он-лайн или оф-лайн. 

Плюсовете са: отдалечено обучение, запазване на 

конспиративност, самостоятелна работа в удобно време. 

Недостатъците: липса на гъвкавост при упражнения на терен, 

недостатъчна визуализация, а оттам – отдалечаване от реалния 

терен на действие и близост до практиката. Това води до 

създаване на дефектни елементи в целените знания и умения. 

На второ място, в близко бъдеще вероятно ще е 

преобладаващо и дори единствено, виртуалното обучение. 

Предимствата спрямо обикновеното и електронното обучение са 
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огромни. То позволява качествено обучение на групи от хора по 

дискретни теми при пълно запазване на анонимност, а именно: 

 съвместен практически тренинг и възможности за игрова 

подготовка по особено важни насоки в бъдещата дейност; 

 логистична дейност, позволяваща конспиративно 

извършване на цялостния обучителен процес и 

предварителната и подготвителната работа при него; 

 създаване и използване на огромно количество игрови 

сценарии, пределно близки до действителността; 

 текущо и пределно обективно тестване на подготвеността 

на всеки участник и даване на препоръки за по-нататъшно 

развитие.   

Виртуалният метод пренася цялостния процес на обучение и 

практика във виртуалната реалност. Виртуалната аудитория
70

 е 

леснодостъпна – на един клик разстояние. Колегите, с които 

съвместно се провежда обучение, са представени чрез виртуалните 

си аватари и псевдоними. Преподавателите също се ползват от 

предимствата на анонимността. При това процесът е улеснен и 

интензифициран от данните, които преподавателят има за всеки от 

участниците в обучението, нанесени над или под съответния 

аватар
71

. Например резултати от виртуални мисии, оценки на 

тестове, използване и качество на крайните продукти. Този начин 

на информиране помага на преподавателя гъвкаво да разпределя 

вниманието си и да поставя необходимите за преодоляване на 

недостатъците и за усъвършенстване задачи. 
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Обучението във виртуална среда може да е класическо – 

четене на лекции, упражнения, изпитване, събеседване, но може 

да  се осъществява на виртуални полигони, където тренингът на 

курсантите – служители да е максимално близък до 

действителността, но без възможните щети и заплахи. Това 

позволява организиране на учения и оперативни игри, които 

поради своята опасност за участниците при стандартното 

обучение не могат да се проведат
72

. И днес съществуват 

обучителни програми във виртуална среда, като релефът и 

условията са напълно изкуствено създадени или пък 

представляват цифровизирана реалност. Особено опасни дейности 

и действия – външно наблюдение, тайникови операция, различни 

типове бойни действия, стрелба с различни оръжия, могат да се 

провеждат многократно и без действителна заплаха за обучавания, 

създавайки необходими знания, навици и учения за изпълнение на 

сложни разузнавателни и контраразузнавателни задачи и такива 

по оперативно издирване. 

Съществуващите във всички специални служби три нива на 

обучение напълно могат да бъдат реализирани във виртуална 

реалност.  

Първо ниво – начална подготовка. Извършва се в 

специализирани учебни заведения, без значение дали са реални 

или виртуални – всъщност това зависи от отделените за такава 

дейност ресурси.            

Обучението се осъществява по специализирана учебна 

програма, насочена към всички обучаеми, без да се съобразява с 

направлението, по което ще действат – това се нарича обща 

подготовка. То се реализира чрез изучаване теорията, предишния 

опит на конкретните и аналогичните служби и извършване на 

практическа подготовка (семинари, упражнения, учения). 

Обикновено тежестта на обучение пада върху подготовката за 

практическа дейност, като за целта служителите се поставят в 

условия, аналогични на реалните, извършва се мониторинг на 
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техните прояви и след това се правят анализи на положителните и 

негативните прояви в тяхното поведение. Когато се налага, се 

прилагат допълнителни тренировки, отработват се действия по 

различни сценарии. Тази подготовка е обща за всички обучаеми, 

но обикновено в средата на програмата се извършва разделение на 

групи, съобразно бъдещата специализация на конкретните 

служители. 

Общата и специализирана подготовка могат да бъдат 

индивидуализирани, когато е необходимо обучението на 

единствен, уникален специалист. Вече говорихме за сложността от 

гледна точка на Конспиративността и логистиката при 

стандартния подход. Но в светлината на възможностите на 

виртуалното обучение трудностите са лесно преодолими. 

Виртуалната класна стая и полигони може да работят както с 

единици, така и с групи. 

Второ ниво – преподготовка. При класическия подход тя се 

провежда по предварително изготвен план в рамките на 

стратегическото планиране в интервал от 3-5-10 години, с 

откъсване от местоработата. При виртуалната подготовка, това 

може да става на работното място или в специална компютърна 

зала на службата. Предимствата са в съчетаване на 

конспиративност, качество на обучението и възможността на 

аварийно включване на обучаемия в професионални акции, когато 

се изисква концентриране на всички налични ресурси на службата. 

Третото ниво – управленска подготовка, може да бъде 

изключително улеснена от провеждането във виртуална реалност, 

тъй като може да бъде осъществявана по предварително изработен 

план, съобразен с времевите възможности на кандидата за 

ръководител или за кариерно развитие на отделен ръководител. 

Позволява на ръководителите да се усъвършенстват без откъсване 

от процеса на управление на динамичната система на службата за 

сигурност. Виртуалната реалност може да предложи 

конкретизирано и специализирано обучение в строго 

индивидуален аспект, съобразен с настоящата или бъдещата 

управленска позиция. 
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В процеса на обучение, провеждан във виртуална среда, 

може да се използва информацията от реални информационни 

системи, да се прилагат програми за мониторинг на социални 

мрежи в он-лайн режим, да се изследва виртуален обект на 

заподозрян с всички възможности за обработване и получаване на 

персонифицирана информация, вследствие на обработка на 

Големите данни, облачни изчисления, Интернет на нещата, а в 

бъдеще и Интернет на всичко
73

. 

В реализиране на своята кариера от новоназначен  до края на 

службата си всеки щатен служител обикновено преминава през 

тези три нива. Неглижирането им е залог за  нискокачествена 

подготовка и може да доведе до много тежки последствия, 

предвид задачите, които се решават от службите за сигурност. 

Затова специализираните служители по професионална 

подготовка и развитие на кадрите трябва непрекъснато да  

планират и контролират процеса на обучение, така че да позволява 

ефективна работа на специалната служба. 

Високата динамика на екосистемата изисква динамично и 

високоинтелигентно  развитие на системата за подготовка на 

служителите, а оттам и ефективно постигане на избраните цели.   

Средства 

Секретни сътрудници 

Мрежата от секретни сътрудници, понякога наричана 

агентурна мрежа, представлява система, създадена, поддържана и 

ръководена от оперативни работници, известни като агентуристи, 

вербовчици, агентоводи, изпълняваща задачи на съответната 

специална служба, насочени към постигане на целите ѝ. 

Агентурни мрежи съществуват от времето на първите военни 

стълкновения и те носят всички белези на времето, в което са 

изградени и действат. От тази гледна точка трябва да се разглежда 

и тяхното морално, интелектуално, икономическо и технологично  
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развитие, отговарящо на етапа на развитие на 

света/държавата/икономиката/технологиите. Ако трябва да 

направим историко-технологически преглед, то веднага ще 

забележим отличителните черти на агентурните мрежи и техните 

съставляващи – агентите, секретните сътрудници, отчетливо 

съответстващи на всеки един промишлен етап, доколкото 

развитието на промишлеността е водещо спрямо битието на 

обществото в определен времеви интервал. Различни са 

характеристиките, изискванията, стандартите  по отношение на 

периода на Първата промишлена революция, сравнени с 

последващите, както и с Четвъртата промишлена революция, 

която детерминира концепцията на Сигурност 4.0 и Екосистемата 

на Сигурност 4.0. 

 Агентите са лица, които тайно, конспиративно сътрудничат 

със специалните служби за изпълнение на техните задачи и 

постигане на целите им. Това сътрудничество се реализира извън 

обсега на служебните и личните им задължения, като при това не е 

обвързано с договор и заплащане като на кадровите служители. 

Доколкото изключително важно е запазването на тайна на 

специфичните връзки и отношения, трябва да се разчита както на 

класическите подходи за конспиративност на връзката, така и на 

модерните, които в голяма степен се базират на новите технологии 

– комуникационни, информационни и виртуални. 

Агентите са основно средство, използвано от специалните 

служби и като такова, възможността за повишаване на 

ефективността му като индивидуален или групов инструмент 

(информационни мрежи), е в пряка зависимост от технологичните 

знания, навици и умения на всеки конкретен сътрудник, както и от 

високотехнологичния ресурс, който може да използва в дейността 

си в полза на специалната служба. 

 Секретните сътрудници осигуряват достъп до държавни и 

служебни тайни, намерения и действия на противника; оказват 

влияние върху лица и организации; осигуряват успех на тайни 

операции, обезпечавайки ги информационно; участват в 

разкриване на посегателства срещу националната сигурност; 

съдействат за предотвратяване и пресичане на престъпна дейност. 
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Класическите подходи за такава секретна дейност са вече 

неподходящи или недостатъчни поради промяната на начините и 

подходите, използвани за опазване на обектите на интерес. Това 

значи, че секретните сътрудници трябва да имат интелектуални 

умения за използване на съвременни компютърни мощности и 

средства за комуникация, да познават възможностите за облачно 

съхранение на данни и негласното проникване, да познават и 

ползват средствата за анализ в съвременното кибер-пространство, 

анализ на Големи данни, възможности за събиране на информация 

за лица и обекти, интересуващи специалната служба на базата на 

познаване и ползване на Интернет на нещата
74

, социалните мрежи. 

Те трябва да умеят да преодоляват съвременните мерки за охрана 

и безопасност, използвани за съхраняване на чувствителна 

информация. 

 Изисквания към агентите 

Изискванията са свързани най-вече с възможностите и 

качествата на агентите да оперират конспиративно в услуга на 

специалните служби. Службите трябва да преценят дали 

конкретен кандидат за вербовка притежава оперативни и 

функционални възможности за сътрудничество и изпълнение на 

специфични, поставени от службите задачи. Подборът се 

извършва подобно на подбора на служители, като разбира се 

нивото и дълбочината на изучаване е различна, тъй като не става 

дума за кадрови работник. 

Подборът на кандидат-агенти трябва да е съобразен със 

съществуващите възможности на системата за сигурност да 

моделират обектова среда и уязвими точки, както и обекти на 

проникване със своя специфика и критични позиции. Трябва да се 

владеят възможностите на високо технологичния свят, в който 
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живеем, както и нивото реализиране и ползване на съвременните 

технологии.  

В основата на подбора на агенти следва да се предвижда 

възможността за  технологично изследване на нуждите на 

съответните структури за сигурност, както в момента, така и в 

близка и по-далечна перспектива. Моделирането с помощта на 

съвременните компютърни системи дава възможност за 

концептуално проектиране и изследване на ефективна мрежова 

структура в съответната област на сигурност и обезпечаването ѝ с 

необходимите информационни източници.  

 За щателно определяне на кръг от подходящи лица, освен 

стандартните екстензивни методики, трябва да се използват 

възможностите на новите технологии. Този подход може да е 

успешен в комбинация с традиционните мерки, но в процеса на 

дигитализация на информацията за всичко, повишената 

ефективност на облачните изчисления и съхранение на 

информация, както и постепенното изграждане на  електронно 

правителство. 

Знанията за съвременните технологии, за работа със 

съществуващи бази данни, за социалните мрежи, медии, за 

електронно моделиране и профилиране са необходими за 

професионално определяне на кръга от интересни от агентурно-

оперативна гледна точка кандидат-агенти. При това кръгът от 

подходящи лица следва да е по-широк от 4-5 за уязвимо място, 

което създава възможност за избор на най-подходящ кандидат и 

предоставя резерв от кандидат-агенти на службата и оперативния 

работник. Трябва да се даде предимство на комбинации от 

класически и високотехнологически техники на издирване и 

проучване на кръг от подходящи за конспиративна дейност лица. 

Агентурна мрежа в Екосистема Сигурност 4.0  

При активна оперативна работа специалната служба работи 

не просто с набор от агенти, а със системно изградена мрежа от 

секретни сътрудници. Мрежата е подчинена на постигане целите и 

решаване на задачите на специалната служба и поради 

необходимостта от индивидуален подход, обучение, проверка, 
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качествено управление, тя често е сегментирана на агентурни 

резидентури.
75

 Броят на резидентурите е оптимизиран съобразно 

задачите им, а съставът им е от около 5-6 агенти и един резидент, 

така че да се спазва ефективна норма на управление в условия на 

секретност. Те могат да са обектови, линейни, териториални или 

със смесена насоченост.  

Отговорността на оперативния работник е акцентирана 

първо върху резидента-агент, а след това към отделните агенти. 

Контролът и управлението могат да бъдат многократно 

мултиплицирани чрез съвременни средства за мониторинг при 

интернет на нещата, комуникационните мрежи и устройства, 

съществуващите информационни мрежи, акумулиращи 

информация за всеки и всичко. Това разбира се изисква 

съвременна технологична култура, създавана в съответната 

служба и възпитавана у оперативния работник. Понякога 

агентурната мрежа се нарича агентурен апарат. Според мен това 

наименование по-скоро подхожда на системата от отделни 

компетентно позиционирани функционални мрежи, които 

взаимодействайки си, съставляват агентурен апарат на службата. 

 Създаване на агентурния апарат при Сигурност 4.0 

 Създаването на агентурния апарат минава през няколко 

етапа: събиране на информация за обекта на интерес на службата; 

на базата на събраната информация и целите на специалната 

служба се създава модел на обекта с уязвими за чужди служби и 

престъпни организации места; проектиране на виртуален 

агентурен апарат.  

 Събирането на информация за обекта на интерес следва да е 

високо технологичен процес, използващ Големите данни, 

Интернет на нещата, облачно съхранение на информацията. 

Моделирането се основава на облачни    изчисления, блокчейн 

технология, симулиране на действията на модела на издирване във 

виртуална реалност, симулиране на дейността на модела на 
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агентурния апарат с цел изясняване на актуалните нужди. Тъй 

като преобладаващата дейност на специалните служби може да се 

определи като секретно наблюдение, то следва да се ползват 

всички инструменти за това наблюдение, както и съвременните 

технически възможности, разбира се в рамките на съответния 

закон. Проектирането се основава на извършения мониторинг на 

действие на модела на обекта и на агентурния апарат, при който се 

изясняват местата, където трябва да бъдат придобити 

информационни източници, нужното количество и качество на 

агентите, необходимостта и позиционирането на резидентурите.  

Проектирането завършва със сравняване на създадения 

модел и съществуващата мрежа, като се прави оценка на 

наличната и необходимата агентура по качество, количество и 

възможности. Изяснява се вероятната перспектива и се уточнява 

работата по необходимите кандидати. Проектирането, 

моделирането и експериментите могат да бъдат по-ефективни по-

точни, по-пълни при използване на изкуствен интелект.
76

 

Трябва непрекъснато да се помни, че придобиването на 

информационни позиции не е самоцел, а отговорна конспиративна 

дейност. Така че, ако на съответните места службата разполага с 

агент, който може да решава поставените задачи или пък 

разполага с такъв на друго място, но може да го прехвърли там, 

където е необходимо, то това се прави. Целта е ефективно 

създаване и използване на апарата, постигане на максимален 

резултат с минимум средства, запазване на информационните 

мрежи в тайна. 

Подготовка за привличане към работа в 

информационната мрежа 

Вербовката и работата със секретните сътрудници е осъзнат, 

планомерен процес, опиращ се на свой алгоритъм, създаден на 

базата на съществуващата правна рамка и опита на приятелски 
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специални служби. Той минава през съответни организационни 

форми, специфични за конкретните служби
77

. 

 Съвременните технологии, например, умните договори на 

блокчейн осигуряват възможност процедурата по подбора, 

изучаването, подхождането и привличането към секретно 

сътрудничество да бъде формализирана така, че да не може да 

бъде осъществена, ако не бъдат поискани и дадени съответните 

разрешения от законово определените за това институции и лица. 

Едновременно с това блокчейн създава възможност за 

съхраняване на автентична информация, криптиране, 

невъзможност за манипулиране на електронното досие, 

използване само от лица с допуск. 

 Когато  процесът на привличане е успешен, на досегашния 

кандидат се открива специализирано агентурно дело, 

регистрирано в съответната информационна система, която 

специалната служба ползва за съхраняване и архивиране на  

класифицирана информация за агентурния апарат. Сегашната 

практика на създаване и поддържане на лично и работно дело 

може да бъде трансферирана в използване на електронни аналози, 

гарантиращи сигурност, стабилност, конспиративност и пълнота.  

При създаването на  електронните дела концептуално следва да се 

промени подходът за изграждане и прилагане на документи за 

самия процес на вербовката, провежданите и проведените срещи, 

процеса на обучение. По същество това следва да бъдат цифрови 

документи, валидирани с електронните подписи на оперативния 

работник и длъжностните лица, свързани с процеса. Документите 

трябва да бъдат придружени от криптирани записи на електронни 

носители, позволяващи проучване, проверка, психологическо 

профилиране на цялостната работа по вербовката, предхождащите 

и последвалите я процедури, както и по-нататъшната работа с него 

– обучение, поставяни задачи, беседи, резултати. Това ще доведе 

до качествен контрол, интензифициране и повишаване на 

качеството по придобиване и работа с агентурния апарат, както и 
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възможност за разследване при констатирани проблеми, 

нередности или неуспех. Всички проведени срещи следва да бъдат 

подробно документирани на цифров носител и впоследствие  

архивирани в съответното дело на секретния сътрудник. При 

преглеждане от лице със съответен допуск трябва да се гарантира 

напълно Конспиративността на  принадлежността на сътрудника 

към агентурния апарат.  

Привличане към секретно сътрудничество в 

екосистемата на Сигурност 4.0 

Същност. Привличането към секретно сътрудничество 

представлява многообразно въздействие върху дадено 

предварително подбрано и мотивирано лице, така че да поеме 

задължението да изпълнява задачи на специалната служба за 

постигане на законово определените ѝ цели. Това привличане е 

свързано с конкретни нужди на специалната служба, които не 

могат да бъдат обслужени по друг начин.  

Теоретичните постановки и добрата практика са извели 

определени  основни изисквания, като целенасоченост и 

необходимост. 

Целенасоченост. Привличането на дадено лице за секретен 

сътрудник се извършва за решаване на конкретни задачи на 

специалната служба – разкриване, предотвратяване и пресичане на 

конкретна престъпна дейност на противникова организация, на 

престъпна дейност на конкретно лице; опазване на ясно определен 

обект от чуждо въздействие, проникване, унищожаване.  

Целенасочеността е изискване, което може да бъде доказано 

чрез създаване на модерни информационни системи, криптирани 

облачни бази данни и облачни изчисления, които да позволяват 

моделиране и проиграване на всяка конкретна задача, коригиране 

и създаване на алтернативни сценарии, като в основата на всички 

процедури лежи постигане на целта със съществуващите законови 

средства и инструментариум. 

 Необходимост. Към вербовката се подхожда само след 

еднозначно установяване, че задачата не може да се реши или 

целта не може да се постигне с вече работещ агент, работещ за 
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службата и отговарящ на модела на противодействие, или по друг 

начин. 

 Моделирането и проверката се извършват на базата на 

съществуващите информационни хранилища, засягащи както 

модела на престъпна дейност, така и модела на агентурно 

обезпечаване, моделите на съществуващите мрежи и алгоритмите 

за проверка на съответствие между търсения сътрудник и 

възможните предложения. 

Основа на вербовката. Основа на вербовката е тази 

вътрешна необходимост и убеденост, която мотивира подбрания 

кандидат да сътрудничи на специалната служба. Най-общо 

разпознаваме следните основи: идеологическа; материална 

заинтересованост; компроматна или друга зависимост; его или 

емоционална зависимост. Тези основи обикновено не са в чист 

вид, а поради разнообразните условия на живот, ситуацията в 

момента и личността на обекта на вербовка, са смесени в различно 

съотношение. Най-подходящият микс се определя от оперативния 

работник, който най-добре познава кандидата, а когато се 

извършва особено отговорна вербовка, то съотношението и 

сценарият на самата вербовка е възможно да се моделират и 

допълнително изследват, понякога с помощта на изкуствен 

интелект. Предимствата на участието на ИИ: качеството на 

вербовката се увеличава; анализът на лицето става по-ефикасен и 

точен; спестява се време; вземат се по-безпристрастни решения, 

поради липса на емоционална съставляваща. 

 Основата на вербовката може да бъде обект на създаване на 

психологически профили и електронните им аналози, така че да 

бъде подбран най-ефективният вариант за постигане на целта на 

привличане към секретно сътрудничество. 

 За по-ефективно извършване на самата вербовка е възможно 

проиграване на редица вербовъчни сценарии във виртуалната 

реалност. В тези сценарии се дава възможност за участие на 

оперативния работник, вербовчик, на експерти по работа с 

агентурата, на специалисти по психологическа обработка. При 

профилирането, моделирането и създаването на сценарии се 
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използват и възможностите на едно от най-интересните 

направления в съвременните технологии – Невротехнологиите. В 

изключителни случаи от значение за националната сигурност е 

възможно да се използва и невро-лингвистично програмиране. 

 Тези предварителни процедури дават увереност на 

вербовчика, помагат за отстраняване на грешни тактически 

решения и водят до успешен краен резултат, защото обикновено 

се извършват под контрола на опитни служители, имащи зад гърба 

си богата оперативна дейност, която успешно успяват да споделят, 

благодарение на съвременните технологии. 

Форми на вербовката и съвременните технологии            

Формите на вербовката могат да се разглеждат в 

класическия им вид, но настоящото изложение е свързано със 

Сигурност 4.0, така че ще направим коментар само от тази гледна 

точка. 

Пряка вербовка. След изучаването на лицето и 

подготвителните процедури, които гарантират разгледаните вече 

принципи целесъобразност и необходимост, с кандидата се 

провежда мотивираща беседа с пряко предложение за секретно 

сътрудничество. Възможните варианти за отклик на кандидата са 

обмислени, проиграни и за всеки вариант са изготвени сценарии, 

подредени по приоритети, така че в лицето да се създаде 

необходимата мотивация и да се преодолеят всички възможни 

варианти на борба на мотиви. 

Постепенна вербовка. Съобразена е с психо-физическите и 

морални особености на обекта. С лицето се установява оперативен 

контакт, дават му се поръчения, като всяко от тях има за цел да 

преодолее вътрешното съпротивление на обекта или да укрепи 

решението му за сътрудничество, като едновременно се 

демонстрират различни аспекти на бъдещата дейност, които могат 

да влияят положително на кандидата. След всяка среща 

обновената информация следва да се ползва за усъвършенстване 

на модела на кандидат-агента и за моделиране на следваща среща 

и сценарии за провеждане, както и за постепенно развиващи 

въздействието поръчения, градиращи от сравнително обикновени 
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до близки спрямо бъдещи възложени задачи, водещи до очакван 

резултат. 

 Вербовката може да завърши по два начина – получаване 

съгласие на обекта да работи за специалната служба или отказ. В 

първия случай взаимодействието продължава. Във втория се 

прекъсва, като се предприемат всички мерки за недопускане 

разгласяване от страна на отказалия кандидат. 

Когато принадлежността на кандидата към агентурния 

апарат вече е факт, то следва да се планира и проведе 

продължителна работа по укрепване основата на вербовката, 

обучаване на конспиративни умения, необходими за извършване 

на важни за специалната служба, даване на задачи и 

инструктиране за изпълнението им. В този времеви интервал е 

необходимо да се наблюдава внимателно нововербования, да се 

събира и анализира информация, да се работи по мотивацията му, 

ако е необходимо. От особена важност е да бъде обучен на 

основите на конспирацията. Всичко това може да бъде извършено 

екстензивно – отделяйки много време и работа на терен, а може да 

бъде интензивно – с използване на новите технологии – обучение 

във виртуални класни стаи, игрова форма на обучение с 

използване на технологиите за виртуалната реалност, 

мултимедийни продукти и специализирани електронни програми 

за самообучение с модули за сигурност. 

 За да се осъществи процесът по обучение и реализация на 

възможностите на ново привлечения към информационната мрежа 

секретен сътрудник, е необходимо с него да се установи система 

за връзка. 

 

 

 

 

 

 



132 

 

Връзка със секретните сътрудници  

Лична среща със секретния сътрудник (агента
78

) 

Личната среща със секретния сътрудник се счита 

традиционно за най-продуктивният подход за неговото обучение, 

поставяне и отчитане на задачи и достигнати цели, възпитание, 

управление. Личната среща предполага пряк конспиративен 

контакт, разговор лице в лице, при който участниците се опознават 

и усъвършенстват да работят заедно. В началото на съвместната 

работа, непосредствено след вербовката, личната среща позволява 

затвърждаване на нагласата за секретна работа за специалната 

служба, преодоляване на отрицателната мотивация и усилване на 

положителната, плавно преминаване от по-несигурна основа на 

вербовката към по-адекватна и устойчива основа на секретно 

сътрудничество. Например, при вербовка на основа на зависимост, 

по-ефективно ще е продължаващо сътрудничество, което 

преминава към основаващи се на патриотични подбуди и лична 

симпатия мотиви.  

 Класическата лична среща на оперативния работник със 

секретния сътрудник, макар и най-продуктивна от формите за 

контакт, съдържа в себе си сериозен риск от провал или 

дискредитация на връзката. Придвижването на участниците в нея 

към точката на комуникация, както и последващото оттегляне 

позволяват идентификация, проследяване, разкриване 

самоличността на участниците и местоположението на мястото за 

                                                           
78

 „Агент е човек, който може да е от каквато и да е среда (чиновник, 

чистачка, министър..., но също и да е служител на противникова 

разузнавателна служба, вербуван от оперативен работник, за да предава 

информация, до която има достъп. Той категорично се различава от 

служител на разузнаването (включително оперативния работник, който е 

офицер, цивилен или военен, член на разузнавателна служба, която му 

възлага да събира информация от агента). Агентите – служители на 

разузнаването често се наричат шпиони, откъдето идва объркването.― 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_ (renseignement)) 
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среща. Изучаване на възможните маршрути на участниците дава 

предимства на противника по отношение на възможностите за 

извършване дейности и постигане на целите на специалната 

служба, без значение дали е разузнавателна или 

контраразузнавателна. Разбира се опасността е по-голяма при 

разузнаването поради факта, че се работи на чужда територия и 

принципиално срещу местните закони, докато 

контраразузнаването работи на собствена територия и 

компрометирането на връзката ще доведе само до невъзможност да 

бъде ползван съответният секретен сътрудник, поради 

разконспирирането му. 

 Концепцията на Сигурност 4.0 поставя личната среща със 

секретния сътрудник в особената позиция на едновременна 

принадлежност към непосредствена, лична връзка и към групата 

на опосредстваната с помощта на съвременните технологии 

връзка, притежаваща всички основни показатели и достойнства на 

класическата лична среща и едновременно избягваща рисковите 

недостатъци. Нещо повече, Сигурност 4.0 създава възможности не 

само за високо ниво на конспиративност при личната среща, но и 

високотехнологична анонимност при необходимост в кризисни 

моменти срещата да се извършва от непознат на агента оперативен 

работник или от началника на оперативния работник, работещ с 

конкретния сътрудник. Технологиите предлагат едновременно 

достатъчно високо ниво на конспиративност, проверка на 

безопасността, проверка на възможностите и поднесената от 

секретния сътрудник информация, както и онлайн справочна 

дейност и експресен анализ в помощ на оперативния работник по 

време на самата среща. При това високотехнологичните 

криптирани комуникации могат да осигурят светкавична и 

подсигурена връзка, както и сериозни възможности за кризисно 

управление на агента или мрежата от агенти. Разбира се 

високотехнологичните решения могат да бъдат приложени и 

спрямо класическия начин за провеждане на лична среща, но 

тогава те ще бъдат насочени към наблюдение и контранаблюдение 

по време на движение на участниците към мястото на срещата, 

проверка и екраниране от шпионски технологии на противника на 
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мястото на срещата, подсигуряване на оттеглянето на участниците 

в срещата след повеждането ѝ. Създават се обезпечени 

възможности за кризисно провеждане и извънредно 

осъществяване. По време на самата среща съвременните 

технологии ще подпомогнат цялостната работа по обучение, 

анализ на място и подаване на актуална информация на агента за 

по-ефективно изпълнение на задачата и достигане на поставената 

цел.         

 Нека разгледаме различните варианти на личната среща в 

светлината на Сигурност 4.0. 

 Реална лична среща със секретния сътрудник 

Тя действително се провежда физически, като участниците 

напускат местата, в които се намират, придвижват се по съответни 

маршрути, достигат предварително определено място, отговарящо 

на изискванията за конспирация, провеждат срещата лице в лице. 

След провеждането се оттеглят по предварително уточнени 

маршрути към нови точки на присъствие. При този подход 

съществуват редица рискове, като: засичане по време на 

придвижване; разкриване на участниците чрез анализ на 

маршрутите; разкриване на конспиративната квартира, явочната 

квартира или каквото и да е място за конспиративна среща; 

подслушване на мястото на срещата; установяване на наблюдение 

над самото място. Физическото придвижване изисква съответен 

ресурс – време, средства за придвижване, които трябва да са добре 

легендирани и да не предизвикват подозрение. 

 Концепцията за Сигурност 4.0 предвижда многобройни 

способи за подобряване на средата за безопасност и гарантиране 

на конспиративност, като: 

 Анализът на големи данни чрез съвременни системи за 

обработка позволяват изчисляване на статистически безопасни 

маршрути и места за среща. Позволява подбор на възможно най-

ниско рискови явочни и конспиративни квартири. Подбира 

безопасни комбинации от способи за придвижване към и от 

мястото на срещата, при това позволяващи контраразузнавателна 

проверка за проследяване и наблюдение. 
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 Екосистемата на интернет на нещата позволява 

идентификацията на повтарящо се присъствие около участниците 

в срещата по време на придвижване по маршрутите, доколкото 

всички придвижващи се обекти притежават технологични 

устройства с интелигентни датчици – умни гривни
79

, умни 

часовници
80

, умни очила
81

, умни дрехи
82

, умни телефони
83

. 
                                                           

79
 https://www.fitbit.com/eu/home  

80
 Умният часовник е компютър, носен на китката; модерните умни 

часовници имат интерфейс за сензорен екран за ежедневна употреба, а 

свързаното приложение за смартфони осигурява управление и телеметрия 

(като например дългосрочен биомониторинг). Докато ранните модели 

могат да изпълняват само базови задачи като изчисления, цифрово време, 

преводи и игри, умните часовници на 2010 г. имат по-обща 

функционалност, близка до смартфоните, включително мобилни 

приложения, мобилна операционна система и свързаност през 

WiFi/Bluetooth. Някои умни часовници работят като преносими медия-

плейъри, с радио FM и възпроизвеждане на цифрови звукови и видео 

файлове през Bluetooth слушалки. Съществуват модели, наричани 

часовници-телефони „watch phones― (или обратното), с мобилна клетъчна 

функционалност като телефонни разговори. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Smartwatch) 

81
 Умните очила (Smartglasses) са компютър, който добавя информация към 

това, което носещият ги вижда. Понякога се дефинират като компютърни 

очила, които са способни да променят оптичните си свойства. Умните 

слънчеви очила, програмирани да сменят затъмнението си по електронен 

път, са пример за най-новите видове. Наслагването на информация върху 

зрителното поле се постига чрез оптичен дисплей (OHMD) или вградени 

безжични стъкла с прозрачен дисплей (HUD); слоят добавена реалност 

(AR) има възможност да отразява проектираните цифрови изображения, 

както и позволява на потребителя да вижда през него или да вижда по-

добре с него. Докато ранните модели могат да изпълняват само базови 

функции, например да служат просто като преден дисплей за отдалечена 

система, както в случая на умните очила, използващи клетъчна технология 

или Wi-Fi, модерните интелигентни очила са ефективно носими компютри, 

които могат да стартират самостоятелни мобилни приложения. Някои са 

хендсфрий и могат да комуникират с интернет посредством гласови 

команди, а други се управляват с копчета 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Smartglasses) 

82
 What Are Smart Clothes?, Brad Stephenson, July 01, 2019, 

https://www.lifewire.com/what-are-smart-clothes-4176103 
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Повторенията на присъствие позволяват съставяне на он-лайн 

рекогносцировка на зоните на придвижване в близост до 

придвижващите се за среща и излъчването на цялостната цифрова 

картина в съответни центрове за управление. Разбира се 

информацията е изключително обемна, но филтрирането и 

анализът са напълно по възможностите на съществуващите в 

момента прототипи на изкуствен интелект. Така противниковите 

фигуранти ще бъдат идентифицирани навреме, а на участниците в 

срещата ще бъдат предложени алтернативни сценарии на действие 

с помощта на съвременни комуникационни средства в криптиран 

режим – от криптирани смартфони до умни очила с тактически 

карти на маршрутите. 

 Адитивните технологии дават възможност при провеждане 

на личната среща, ако задачата е предвиждала набавяне и 

предоставяне на физически обекти, с цел избягване на обемни и 

визуално натрапващи се предмети, да бъдат предоставени техни 

цифрови аналози, които впоследствие да бъдат принтирани на 

съответните професионални устройства. 

 Технологиите, прилагащи се при концепцията на умна 

къща
84

, правилно проектирани и имплементирани по отношение 

на физическото място на среща, позволяват идентификация на 

интереси, опити за проникване в обекта и проникване, 

идентификация на устройства за видео или звукозапис и 

излъчване, създаване на сигурна среда за провеждане на самата 

среща, идентифициране на интереси към обекта по време на 

самата среща, предлагане на подходящо време и маршрут за 

безопасно напускане. 

 Дронове
85

. Използването на дронове за наблюдение на 

маршрутите и мястото на срещата повишават безопасността на 
                                                                                                                                                                 

 

84
 What is a smart home?,  Laura Stevens, 3 December 2018, 

(https://home.bt.com/tech-gadgets/internet/connected-home/what-is-a-smart-

home-11364214165664) 

85
 What Is A Drone?, Elizabeth Howell October 03, 2018, 

(https://www.space.com/29544-what-is-a-drone.html) 
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провеждане, подобряват планирането на маршрутите, улесняват 

идентификацията на противниковите оперативни работници. 

Начини на определяне на срещата 

Време на срещата и маршрут. Времето на срещата може да 

се разглежда по отношение на това дали тя е през деня или нощта, 

дали е продължителна или краткотрайна. Продължителните срещи 

са пълноценни и постигат всички цели на непосредствено 

общуване и работа. Краткотрайните, моментни срещи са за бърз 

обмен на информация. Обикновено се провеждат за предаване на 

малки физически обекти или за проверка физическия статус на 

агента, когато има подозрение за различни варианти за разкриване 

от противника. Времето на срещата следва да се планира 

съобразно възможностите на участниците и резултатите от 

статистическия анализ на съществуваща акумулирана информация 

за най-безопасен времеви отрязък – затормозено или улеснено 

движение, задръствания, ремонти, временно еднопосочни улици. 

При това анализът е в две посоки – улесняване на участниците, 

затрудняване на противниците. Изкуственият интелект е в 

състояние да съпостави огромни обеми от данни, да подбере 

подходящи маршрути и сценарии за придвижване, както и да 

прави моментални корекции в момента на движение, при 

анализирана промяна в нивото на сигурност. Нивото на осветеност 

може и да представлява пречка за безопасно придвижване, но 

съвременните технологии позволяват наблюдение в най-различни 

режими на излъчване, така че необходимата за безопасно 

придвижване информация следва да бъде своевременно предадена 

на участниците. 

Начините на определяне на срещата могат да бъдат 

стандартно-традиционни, а могат да бъдат поверени на прогнозни 

и планиращи технологии, базиращи се на анализ на големи данни, 

информация от интернет на нещата, информация за дневния 

режим на участниците – включващ възможно време, най-

незабележимо за установяване на отсъствие време, време, 

позволяващо легендирано отсъствие от привичните за дадения 

момент местоположения. Тъй като за момента обсъждаме 

обстоятелствата около реално проведена на конкретно място 
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среща, то трябва да се подложат на анализ възможностите за 

идентификация, за фиксиране на движението на участниците, 

например чрез GPS устройства, чрез системата за 

видеонаблюдение, обхващаща все по-големи зони в съвременния 

град, а с развитието на новите технологии и чрез потенциалните 

възможности на т. нар. „умен град―
86

. Когато избраната технология 

подскаже най-подходящото време, съобразявайки се с мястото на 

срещата, то участниците могат да използват някоя от 

многобройните комуникационни възможности, съществуващи 

днес – електронна поща, стеганографско
87

 послание чрез социална 

мрежа или договорен сайт, криптиран телефон, специализиран чат, 

игрови чат на популярна игра. 

 Подготовка на срещата 

Независимо от нивото на технологиите, използвани в 

сигурността при подготовката на срещата със секретния 

сътрудник, оперативният работник трябва да извърши няколко 

подготвителни процедури. Задължителна част е проверка на 

поставените на предната среща задачи, за да може да се построи 

план на новия разговор. При наличието на съвременни средства за 

аудио и видеозапис съществува възможност оперативният 

работник да прегледа изцяло предишната среща, особено когато на 

агента се разчита за решаване на особено важни за специалната 

служба задачи. Възможно е при ползване на съответни предпазни 
                                                           

86
 Умен град е градска среда, която използва различни видове електронни 

сензори за Интернет на нещата (ИН), за да събира данни и да ги използва 

за ефикасно управление на съоръжения и ресурси. Това включва данни, 

събрани от хора, устройства и съоръжения, които се обработват и 

анализират с цел наблюдение и управление на трафика и транспортни 

системи, електростанции, водоснабдителни системи, управление на 

отпадъците, откриване на престъпления, информационни системи, 

болници, библиотеки и други обществени услуги. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_city) 

87
 Стеганографията е практиката на скриване на файл, съобщение, 

изображение или видео в рамките на друг файл, съобщение, изображение 

или видео. Думата стеганография е комбинация от гръцките думи 

στεγανός, означаваща „скрит, прикрит или защитен―, и γράυειν – писане. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/) 
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мерки да се направи психологическо изследване на секретния 

сътрудник – възможно ли е да се справи със задача, придружени с 

тежко напрежение. Може да се направи и по-задълбочен анализ – 

връщайки се достатъчно дълго назад, да се преценят 

възможностите на агента, да се определи ценността на 

придобитата от него информация, да се направи преценка на 

лоялността му. Напълно е възможно оперативният работник, 

съществуващ в среда на Сигурност 4.0, да ангажира с анализа 

изкуствен интелект, да използва възможностите на големите данни 

и интернет на нещата. Изкуственият интелект може да извършва 

мониторинг на изявите на агента в социалните мрежи и да 

преценява неговата ангажираност спрямо поставените задачи, 

пресявайки и подреждайки десетки, на пръв поглед изглеждащи 

незначителни детайли от електронния образ на секретния 

сътрудник. 

 Изработването на поли вариантен план, обезпечен с 

достатъчно на брой сценарии на разговор, може да повиши 

ефективността на срещата, така че това е част от подготовката на 

оперативния работник. Проверка на маршрутите на участниците и 

мястото за среща с помощта на високотехнологични мрежи от 

устройства може да промени времето или мястото на срещата; това 

също е част от подготовката. Възможно е подготовката да включва 

набавянето на вещи – технологични устройства, пари, който са 

обещани на предната среща или са безусловно необходими за 

поставяне на нови задачи. Оперативният работник трябва да 

подготви контранаблюдение при придвижването си, ако е в 

процедура на изпълнение на особено важна задача съвместно с 

агента, за да може да вземе решение за избягване на проследяване, 

промяна на сценария или отлагането на самата среща. Преглежда 

се наличната използвана апаратура и се подготвя за работа. 

Подготвя се и облекло, съобразено с конспиративното 

придвижване на оператора, с времето и безопасността му.  То може 

да е специално изготвен хибрид между умни дрехи и бронирани 

средства за защита – кевлар, титаниеви пластини, ако специалната 

служба разполага с достатъчен ресурс, а задачата се изпълнява в 

опасна среда.                                                    
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 При класическата среща стандарт е участниците да 

установят визуален контакт, така че да се убедят че не са обект на 

наблюдение и не е налична пречка за срещата. В екосистемата на 

Сигурност 4.0 сетивата са усилени със съответни оптически 

прибори или високотехнологични устройства – използване на 

мрежи от видеокамери, на дронове, дори космическо наблюдение. 

Разбира се това зависи от степента на заплахата, важността на 

задачата и финансовите ресурсите на службата.
88

 

 Място на срещата. Мястото на срещата може да е жилище 

или офис- помещение, което специалната служба използва за 

провеждане на лична среща със секретния сътрудник. 

Помещенията са законспирирани като собственост на лица или 

фирми, нямащи нищо общо със службата за сигурност. Лицата, 

които формално притежават помещенията, по един или друг начин 

са свързани конспиративно със специалната служба – или са 

вербовани от нея или са част от силите ѝ.                      

 Подборът на такива помещения зависи от стандартите, 

въведени в съответната  служба. Важното е те да бъдат на 

комуникативно място, да осигуряват конспиративното влизане в 

тях – да имат по възможност повече от един вход и изход, 

входовете и изходите да осигуряват достъп до различни улици, да 

създават подходящи условия за качествена среща и разговор. За да 

се гарантира устойчивостта и Конспиративността на връзката с 

агентите, оперативният работник трябва да спазва следните 

основни изисквания при ползването на секретни помещения за 

конспиративна връзка: наличие на легенда за прикритие; 

съответстваща подготовка на лицето, отговарящо за мястото; на 

мястото да се срещат не повече от двама-трима агенти, които при 

това не трябва да се познават; да се спазва правилото за това, че 

оперативният работник влиза първи и напуска последен; да се 

реагира веднага при подозрение за компрометиране на 

помещението – промяна, проверка, отстраняване на заплахата. 

                                                           
88

 Benefits of Network Security Cameras & Wireless Network Cameras 

(www.videosurveillance.com/tech/benefits-of-network-cameras.asp) 
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 Адекватната подготовка на отговарящия за помещението 

трябва да осигурява знания, навици и умения, така че да поддържа 

мястото готово за ефективна работа, да извършва необходимите 

проверки за сигурност, да обезпечава секретност на срещата. 

 Други места за срещи се използват, когато службата не 

разполага с достатъчно секретни помещения, няма възможност да 

ги използва в точно определен момент или когато трябва да се 

проведе спешна лична среща. Това може да бъде парк, градина или 

друго открито място, коли, хотели, кина, мотели, ресторанти, 

кафенета и др. Важното е да се осигури конспиративният характер 

на срещата. Освен това, тези места трябва да бъдат достъпни за 

агента и оперативния работник, да осигуряват бързо придвижване 

от и до тях. По принцип е неправилно, но понякога е неизбежно, 

личната среща  да се проведе и в дома на агента или в неговия 

офис, ако има условия за уединяване и конспиративност. 

 Сигурност 4.0 налага някои допълнителни изисквания, които 

предполагат извънредно оборудване на помещението. По 

възможност то следва да бъде доведено до съответствие с 

концепцията за „умна къща―. Наличието на интелигентни датчици 

ще позволява проверка на присъствието или отсъствието на хора в 

помещението, кой и кога го е посещавал, различни режими на 

симулация на присъствие, запис на присъствие и разговори, 

криптиране на комуникацията и специфичните действия, 

електронни шифровани ключалки на прозорците и вратите, 

високоскоростен криптиран интернет, умен помощник с гласово 

разпознаване. Качественото и модерно оборудване повишава 

сигурността, позволява безпроблемно провеждане на срещата, 

отстранява възможностите за засичане от противника на хората в 

помещението (помещенията), създава невъзможност за излъчване 

на комуникационни съобщения, освен в разрешен специален 

режим. Добре е да са налични технически пособия за запис на 

информация, за обучение, за ползване на мултимедийни 

приложения, така че да бъде възможно интензивно обучение, 

качествено визуализиране на целите на секретния сътрудник, 

демонстриране на обекти, чертежи, карти, материали за 

предметите, представляващи интерес и цел на задачата и т. н. 
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 Провеждане на срещата 

 Класическа среща на оперативния работник с агента. 

Класическата среща е продължителна, като времетраенето зависи 

от оперативната обстановка, възможностите на участниците и 

нуждите на специалната служба. Тя съдържа в себе си няколко 

класически части (раздела).  

Първи – въвеждащ – свободен разговор между двамата, 

създаващ приятелска и непринудена атмосфера. Операторът се 

интересува от живота, семейството, успехите и проблемите на 

секретния сътрудник и ако е възможно обещава съдействие.  

Втори – припомняне на поставената предния път задача и 

внимателно изслушване на агента. Възможно е да бъде подпомаган 

с навеждащи въпроси и да бъдат правени уточнения, спомагащи за 

по-пълно разбиране на постигнатия резултат или на проблемите, 

които са попречили на изпълнението.  

Трети – поставяне на нова задача или прецизиране на 

предишната и инструктиране за изпълнение.  

Четвърти – обучение, което трябва да помогне за 

изпълнението на задачата и за повишаване на квалификацията на 

агента в направление, важно за специалната служба.  

Пети – инструктаж за безопасност и конспиративно 

напускане на мястото на срещата; пето – назначаване на нова 

среща. 

 В светлината на Сигурност 4.0 всеки от етапите придобива 

технологична специфика. 

Първи – животът и възможностите на агента се разглеждат в 

светлината на съществуващата среда на Сигурност 4.0 – правна, 

социална, технологична, морална, материална. Помощта, която 

службата може да окаже за по-качествен живот и решаване на 

проблеми на агента, трябва да води до по-силно укрепване на 

връзката със специалната служба и повишаване на възможностите 

на сътрудника за изпълняване на задачи – специализирано 

обучение, материална помощ, заглаждане или премахване на 

конфликти, в които се е ангажирал и др. 
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Втори – внимателното изслушване следва да бъде 

придружено с фиксиране на информацията и он-лайн проверка 

както на възможностите на секретния сътрудник да придобие 

такава информация, така и за наличието в съществуващите бази 

данни на подобна или допълваща информация, така че да бъде 

налице по-детайлна картина на предмета на интерес.  

Трети – получаването на нова задача или разширяване на 

старата следва да бъде придружено с предлагане на сценарии за 

изпълнение, които могат да бъдат изготвени в момента с помощта 

на изкуствен интелект от група от анализатори, проследяващи в 

криптиран режим протичането на срещата. 

Четвърти – обучението следва да е нагледно и да използва 

мултимедия и виртуална среда. При особено отговорни и рискови 

задачи се моделира специфична виртуална среда и се проиграват 

варианти на изпълнение. 

Пети – визуализиран инструктаж за конспиративно 

изтегляне на агента – използване на он-лайн системи за 

наблюдаване и проследяване за изясняване на текущата 

оперативна обстановка в района на срещата и безопасните 

маршрути.  

Шести – назначаването на място и време за новата среща, 

като се използват възможностите на ИИ за прогнозиране и 

планиране, така че да се постигне максимална сигурност и 

продуктивност.  

 Оттегляне след срещата 

Оттеглянето трябва да бъде съобразено със стандартите за 

сигурност и вече създадените сценарии. Участниците следва да 

използват възможностите на новите технологии за да реализират 

безопасно оттегляне и контранаблюдение, а така също и да 

разполагат с комуникационни възможности за получаване на нови 

инструкции за по-голяма сигурност – криптирани телефони, умни 

очила, различни типове приспособления с интелигентни датчици, 

всичко това – излъчващо информация, съпоставяна от център за 

управление с достъпната информация от бази данни, акумулирана 
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информация от големите данни, интернет на нещата и събрана 

информация за методологията и модус операнди на противника. 

Моментна среща 

Моментната среща може да бъде придружена от кратък 

физически контакт, ако е необходимо да бъде предаден веществен 

предмет. Ако само се обменя информация, то това се прави с 

помощта на специални устройства, които излъчват насочено 

компресирана и криптирана информация, трудна за прихващане. 

Моментната среща позволява на оперативния работник да 

удостовери състоянието и статуса на агента тогава, когато има 

някакви съмнения и не е налице възможност за продължителна 

лична среща. 

 Модерната среща съобразно концепцията на Сигурност 

4.0. Класическата среща все още има своето място при работата с 

агентурата, но екосистемата на Сигурност 4.0 дава нови 

възможности, повишава безопасността, пести времеви ресурс, 

което в практиката на специалните служби е от особено значение, 

позволява решаването на всички въпроси на стандартната среща, 

но осигурява по-голяма безопасност, когато е наложително висока 

анонимност. Какви са възможностите на Сигурност 4.0 в тази 

насока? Съществуват редица технологични решения – по-прости 

или по сложни, които могат да позволят личната среща да се 

проведе с посредничеството на високите технологии, така че да се 

инкасират всички положителни моменти от прилагането им и да се 

избегнат недостатъците на реалната среща, особено при достигане 

до мястото на срещата и оттегляне. 

 Използване на програми за визуален контакт. Това са 

програми от типа на Скайп, програми за видео конферентна 

връзка
89

 като: Livestorm, ClickMeeting, appear.in, Zoho Meeting, 

Zoho ShowTime, Pexip, BigMarker Web Conferencing, Blizz, 

Samepage, G Suite, TeamViewer, GoToMeeting, Cisco Webex 

Meetings, GoToWebinar, Cisco Jabber, Adobe Connect, BlueJeans 

Video Communications, UberConference, ReadyTalk, vFairs, Fuze, 

StarLeaf, EventCenter, Private Media Channel, idiligo, Demodesk и 
                                                           

89
 https://www.vedamo.com/hello/index.php/vedamo-web-conferencing/ 
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др.
90

. Участниците в срещите следва да ползват криптиращ и 

декриптиращ хардуер.
91

 

 Такива програми разполагат с пълната функционалност на 

реалната среща, с изключение на физическия контакт. Ако срещата 

налага предаване на средства, то това следва да става по 

електронен път. Ако е необходимо средствата да бъдат 

обезопасени от проследяване, е възможно да се използват 

криптовалути от типа на Монеро.
92

 Разбира се, ако е необходимо 

предаване на специфични вещи като оборудване, оръжия, 

уникални предмети, трябва да се използва безлична тайникова 

връзка. Ако предметите са достатъчно прости, то може да бъдат 

трансферирани със същите програми кодовете за производство и 

те да бъдат създадени с помощта на 3D принтиране. В това 

отношение се работи непрекъснато и напредъкът позволява такъв 

трансфер да засегне и сложни предмети. 

Използване на виртуалната реалност. На практика, това е 

изграждане на виртуално помещение (виртуална конспиративна 

квартира), което ползва различни приложения, за да създаде 

възможност за среща между двамата участници в атмосфера и с 

качество, максимално близко до реалното.
93

 Софтуерът позволява 

прилагане на криптирани приложения, участниците могат да 

ползват своята идентичност или аватар, позволяващ дискретност и 

провеждане на контролни срещи, срещи с оперативни работници, 

различни от водещия при възникване на кризисна ситуация. 

Специализираният хардуер и софтуер позволяват запис и анализ на 

                                                           
90

 https://www.capterra.com/web-conferencing-software/ 

91
 Криптирането, базирано на хардуер е използване на компютърен хардуер 

за подпомагане на софтуера или понякога за заместване на софтуера в 

процеса на криптирането на данни. Обикновено той се прилага като част 

от набора инструкции на процесора (https://en.wikipedia.org/wiki/Hardware-

based_encryption) 

92
 https://monero.org/ 

93
 Five 3D Virtual Environments for the Enterprise, Maria Korolov, Contributing, 

Network World Jun 15, 2011 (https://www.cio.com/article/2407108/five-3d-

virtual-environments-for-the-enterprise.html#slide2) 
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информацията, он-лайн аналитична и логистична помощ, връщане 

към предишни срещи с цел допълване на информацията от 

момента, анализ на изпълнението на поставената задача, 

качествено обучение на секретния сътрудник. Виртуалната среда 

позволява моделиране на ситуации, онагледено и персонализирано 

обучение. 

 Предимствата са несъмнени: 

– висока конспиративност; 

– висока ефективност на обучение, анализ, поставяне на 

задачи, виртуален тренинг
94

;  

– пестене на времеви ресурс – не се налага да се отделя 

време за пътуване; 

– повишаване на безопасността, като се отстранява най-

опасният елемент – отиване и връщане на среща;  

– висока степен на визуализация на поставените задачи и 

моделиране и репетиране на начина на изпълнение;  

– детайлно запознаване с обекта на интерес. 

Преминаването към провеждане на виртуални срещи при 

работа с агенти е перспективно развитие в дейността на 

специалните служби.
95

 Съчетаването на измислени обстоятелства, 

вещи и обстановка с реално съществуващите, създаване на модели 

за изследване, обучение и подпомагане на решаването на 

поставените задачи е възможност за високоефективна агентурно-

оперативна дейност, базирана на способностите на виртуалната, 

разширената и смесената реалност и по същество е път за 

високотехнологично и интензивно развитие на работата на 

специалните служби. 

 Този подход, комбиниран с анализа на големите данни, 

информацията от интернет на нещата, прилагането на 

съвременните средства на наблюдение, използването на трудно 

                                                           
94

 Unity AR/VR for Enterprise Virtual Training (https://unity3d.com/learn/xr-

enterprise-virtual-training) 

95 
The New Generation of Communication – Meetings in Virtual Reality 

(https://weare-rooms.com/en/2018/10/01/meetings-in-virtual-reality/) 
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проследими криптовалути, 3D печатането, поставя по естествен 

начин личната среща на оперативния работник със секретния 

сътрудник в една от значимите подсистеми на екосистемата на 

Сигурност 4.0. 

Опосредствана връзка със секретния сътрудник  

Както посочихме по-горе, при съвременните технологии 

границата между личната и опосредстваната връзка понякога е 

много размита. Най-общо при такава връзка секретната служба, 

респективно оперативният работник и секретният сътрудник 

влизат в непряк контакт. Това разбира се води до ограничено 

реално общуване и намалени възможности за ръководене, 

обучаване, въздействие и възпитание. Някои от подходите изискват 

и специална подготовка за ползване на устройства за комуникация. 

Този начин на връзка се е предпочитал в разузнаването най-вече 

поради намаления риск при провеждане на среща. Напредъкът в 

сферата на комуникациите, който позволява задоволително 

виртуално общуване, ограничава ползването му и все повече ще 

стеснява приложението му с изключение на особени случаи. 

Ето някои приложими техники на поддържане на връзка: 

Телефон. Разбира се във времето на високите технологии, 

3G, 4G, и предстоящото навлизане на 5G мобилни комуникации, е 

естествено използването на умни телефони
96

, разполагащи с 

неимоверно разширени възможности спрямо обикновения 

телефон.  

                                                           
96

 Умните телефони (смартфони) са клас мобилни телефони и 

многофункционални мобилни компютърни устройства. Отличават се от 

обикновените по по-добрия си хардуер и екстензивни мобилни 

операционни системи, които улесняват обемен софтуер, интернет 

(включително търсене в мрежата през мобилна честота) и мултимедийна 

функционалност (вкл. музика, видео, камера и игри) успоредно с 

основните телефонни функции като разговори и писане на съобщения. 

Смартфоните обикновено включват различни сензори, управлявани от 

собствен софтуер – магнитометър, датчици за разстояние, барометър, 

жироскоп и измерител на ускорението, и поддържат безжични 

комуникационни протоколи като Bluetooth, Wi-Fi и сателитна навигация. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Smartphone) 
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Очаква се мрежите от пето поколение – 5G, да направят 

революция в мобилните комуникации. Тъй като светът става все 

по-свързан, специалните служби ще се нуждаят от мрежа, която 

ще подпомага развитието на технологиите за  виртуална реалност 

и Интернет на нещата (IoT). Според някои предварителни тестове 

5G мрежите имат извънредно висока скорост на реакция от 1 

милисекунда (при 4G е около 50 ms). Като цяло, 5G ще бъде в 

състояние да пренася повече данни при по-високи скорости и 

също така ще може да преминава през препятствия, което 

увеличава обхвата. 5G мрежата има за цел да осигури до един 

милион връзки на квадратен километър. Това ще бъде от 

съществено значение, когато става въпрос за създаване на 

Интелигентни градове, тъй като ще може да се свържат милиони 

малки, с ниска консумация на енергия устройства, от светофари до 

мобилни апарати. Домовете ще станат по-свързани. 5G мрежите 

ще бъдат в състояние да осъществяват визуализация безпроблемно 

от едно устройство към друго. Виртуалната реалност ще стане по-

достъпна. 

На практика съвременният умен телефон е мощен компютър 

със сериозни комуникационни възможности, като безопасността за 

ползване от специалните служби се осигурява както от специални 

апарати, така и от крипто-модули, работещи с всеки от 

съществуващите модели.
97

 

Възможностите за комуникация нарастват и при ползването 

на сателитни телефони
98

, които премахват ограниченията на 

                                                           
97

 MOBILE ENCRYPTION APP, Eavesdropping? No chance! – Encrypt cell 

phone calls and messages? (https://www.t-

systems.com/us/en/solutions/security/solutions/mobile-encryption-app/cell-

phone-encryption-391684) 

98
 Сателитен телефон или сатфон е вид мобилен телефон, който се свързва с 

други телефони или телефонна мрежа по радиовълни през орбитални 

спътници вместо през наземни клетки, както правят клетъчните телефони. 

Предимството на сатфона е, че използването му не се ограничава до места, 

покрити от кулите на клетките; може да се използва на всички или 

повечето географски места на Земята. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_phone) 
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съществуващата мрежа и при някои задачи, изпълнявани от 

специализирана агентура или резидентура са безценни, особено 

там, където не са изградени мобилни и стационарни мрежи. 

Поради непрекъснато обновяващите се възможности на 

специалните служби
99

 за контрол на комуникациите, разговорите 

по телефоните се ограничават по време, използват се кодове и 

условности и разбира се се ползват ниско бюджетни обикновени 

апарати с еднократно използване на СИМ картата. 

Класическите телефони на практика вече почти не се 

използват за връзка поради лесното подслушване и възможността 

за установяване на местонахождението на апарата с изключителна 

лекота. Ограниченото използване на телефона в класическия му 

вид и смисъл е налице, но това не може да се каже за смартфоните 

от висок клас, притежаващи необходимата защита и криптиращи 

модули. Съвременната връзка позволява излизане от ролята на 

устройства за кратко гласово общуване и се доближава до 

възможностите за провеждане на виртуална конспиративна среща 

– например, когато смартфонът е комбиниран с умни очила.
100

 

Затова в началото отбелязахме размиващата се граница при 

личната и опосредстваната връзка. 

                                                           
99

 Телефонното подслушване (източване – от telephone tapping, също 

източване по жицата – от wire tapping или wiretapping на американски 

английски) е мониторинг на телефонни и базирани в Интернет разговори 

от трета страна, често чрез скрити средства. Телефонното източване 

получава името си, тъй като в исторически план мониторинговата връзка 

беше действително вид електрическо кранче на телефонната линия. 

Легалното подслушване от правителствена агенция се нарича също 

законно прихващане. Пасивното подслушване следи или записва трафика, 

докато активното подслушване променя или повлиява по друг начин 

(https://en.wikipedia. org/wiki/Telephone_tapping) 

100
 Smart glasses that let you see your smartphone screen that is out of sight, 

Augmented-reality models, that look like fashionable specs, will be available 

from Vuzix, in US, and Dragon Creative Enterprises Solution, in Hong Kong, 

Keith Chan, 27 Apr, 2018 (https://www.scmp.com/magazines/style/news-

trends/article/2143099/smart-glasses-let-you-see-your-smartphone-screen-out) 
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Поща. Използването на пощата е класически начин за 

връзка между оперативния работник и секретния сътрудник. През 

последното десетилетие предимство получи електронната поща 

поради мигновеното предаване на съобщения. Всъщност и двата 

варианта не са безопасни и могат да се използват за връзка между 

специалната служба и секретния сътрудник само при спазване на 

определени правила.  

Обикновената поща предизвиква през последните години 

много по-малък интерес, но все пак съществуват добре проверени 

методи за перлюстрация (проверка на кореспонденцията). Поради 

това се използват криптирани съобщения, съобщения които освен 

това се изписват между видимия текст със специални мастила, 

използват се микроточки
101

. Тайнописът е способ за написване на 

визуално невидими текстове, които могат да бъдат прочетени след 

специално възбуждане. Тези текстове се пишат върху писма, 

пликове, картички, списания, книги на празни страници и бели 

полета или между редовете. Нанасянето на невидимите текстове 

може да стане чрез използване на специални разтвори (т. нар. 

симпатични мастила) и специална писалка. Друг начин е чрез 

използване на тайнописна хартия, която се поставя между явния 

текст и чист лист, върху който се изписва невидимият текст. Може 

да се използва многократно. Възможно е да се нанася тайнопис, 

като предварително написано явно писмо със специално мастило 

се поставя върху чист лист и чрез силен натиск с преса се оставят 

отпечатъци с огледално изображение върху него. Друг метод е 

използването на метални предмети (златен, сребърен, меден) със 

заоблен връх. Модерният подход, който може да се използва, е 

снабдяване на агента с цифровия модел на специалния химикал и 

производството му чрез адитивни технологии. Възможно е разбира 

се и използване на стеганографски техники, като за целта в 

писмото се изпращат картички, снимки, рисунки в които е 
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 Микрото́чка – изображение, смалено до такава степен, че неосведомен 

наблюдател не може нито да го прочете, нито дори да го забележи. 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/) 
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компресирана информация. Преснимането и прекарването през 

съответната програма проявява текста. Използването на 

условности е един от възможните подходи. Условностите могат да 

бъдат определени думи, цифри и дати, намиращи се и подредени в 

явния текст по начин, който предава информация, разбираема само 

за службата или секретния сътрудник. 

Съвременната динамика ограничава възможностите за 

използване на класическата поща като средство за връзка. Можем 

да напомним само, че съществува възраждане на секретната 

комуникация чрез стандартната поща   ползвана от терористите. 

Осама Бен Ладен препоръчва на своите последователи да се 

плъзгат под радара на съвременните технологии и една от 

препоръките е използване именно на обикновената поща. Като че 

единствената полза от  обикновената поща е предизвикване на 

интерес у противника, за да се установи дали няма трета страна, 

опитваща се да компрометира работата със секретния сътрудник.     

Електронната поща е обект на тотално наблюдение от 

специализирани структури на разузнаванията
102

. Независимо от 

това, съществуват способи за криптиране на информацията и 

създаване на анонимни профили, които да позволяват 

осъществяване на писмена връзка между службата и агента. 

Предимство е, че пощата може да се изпраща и проверява на който 

и да е компютър, така че се затруднява компрометирането на 

връзката.  

Съществуват различни доставчици на пощенски услуги и 

съответно сигурността на самото осъществяване на услугата е 
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 Наблюдение без искане на разрешение (наричано също „подслушване без 

разрешение― или „Wiretaps―) се отнася до наблюдението на лица в 

Съединените щати, включително граждани на Съединените щати, по време 

на събирането на национално обезпечено разузнаване от Агенцията за 

национална сигурност (NSA) като част от програмата за наблюдение на 

тероризма. Националната агенция за сигурност може да наблюдава, без да 

иска разрешение FISA, телефонни обаждания, интернет активност, 

текстови съобщения и друга комуникация, включваща всяка страна, която 

NSA счита, че е извън САЩ, дори ако другият край на комуникацията 

лежи в рамките на САЩ. (https://en.wikipedia.org/wiki/) 
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различно. Специалната служба предлага на своя секретен 

сътрудник както подходящ доставчик, така и инструмент за 

безопасно ползване
103

. Ето някои от най-сигурните доставчици: 

ProtonMail, CounterMail, Hushmail, Mailfence, Tutanota
104

. 

И при двете разновидности на пощата могат да се използват 

шифровани текстове. Съществуват съвременни системи и 

алгоритми за шифроване с висока степен на безопасност като: 

Triple DES
105

, RSA,
106

 Blowfish
107

, Twofish
108

, AES
109

. 

Принципиално специалните служби използват за връзка със 
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 Криптирането на електронна поща е шифроване на съобщения по 

електронна поща за защита на съдържанието от прочитане от различни от 

получателите, за които е предназначено. Криптирането на електронна 

поща може да включва и удостоверяване. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Email_encryption) 

104
 The 5 Best Secure Email Services for 2019, Encrypted email services keep 

your messages private, Heinz Tschabitscher, June 29, 2019, 

(https://www.lifewire.com/best-secure-email-services) 

105
 Triple DES е проектиран да замени алгоритъма на оригиналния Стандарт 

за криптиране на данни (Data Encryption Standard, DES), който хакерите се 

научават да повреждат относително лесно. По едно време Triple DES е 

препоръчителният стандарт и най-широко използваният симетричен 

алгоритъм в индустрията. (https://blog.storagecraft.com/5-common-

encryption-algorithms/) 

106
 RSA е достъпен алгоритъм за криптиране и стандарт за криптирани 

данни, изпращани през интернет. Той също е един от методите, използвани 

в програмите PGP и GPG. (https://blog.storagecraft.com/5-common-

encryption-algorithms/) 

107
 Blowfish е друг алгоритъм, проектиран да замени DES. Този симетричен 

шифър разделя съобщенията на блокове по 64 бита и ги зашифрова по 

отделно. (https://blog.storagecraft.com/5-common-encryption-algorithms/) 

108
 Експертът по компютърна сигурност Брус Шнайер е мозъкът зад 

Blowfish и последващия Twofish. Ключовете, използвани в този алгоритъм, 

могат да са с дължина до 256 бита и тъй като това е симетрична техника, е 

необходим само един ключ. (Ibid) 

109
 AES (Advanced Encryption Standard) е алгоритъм, който е стандарт за 

правителството на САЩ и много организации. 

(https://blog.storagecraft.com/5-common-encryption-algorithms/)  
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секретните си сътрудници преработени разновидности на 

изброените алгоритми, строго индивидуални за всяка служба. 

Предимството на шифроването със съвременни технологии е във 

високата степен на цифровизация, използване на мощта на 

компютри, таблети или смартфони за криптиране чрез специални 

програми. При това, за разлика от миналото, когато се е ползвало 

машинно криптиране, не е фатална липсата на електричество, 

поради наличието на миниатюрни устройства (възобновяеми 

източници) за акумулиране на електричество от светлината – 

фотоволтаични  зарядни
110

, като: Jetsun Solar Charger 16750mAh 

Portable Solar Power Bank, Dizaul 5000mAh Portable Solar Power 

Bank, Nekteck 21W Solar Charger
111

 

Тайници.Тайникът представлява специално подбрано място, 

чрез което се разменят вещи, материали или информация между 

специалната служба и агента, когато е необходимо и уместно. 

Понякога е наричан спяща или мъртва пощенска кутия. 

Материалите могат да бъдат от различен характер – документи, 

инструкции, указания, пари, предмети и вещи, оръжие, 

радиостанции, поставени в не предизвикваща интерес опаковка, 

наречена контейнер. Обикновено тайникът се използва за 

двустранна връзка, но може да бъде и за едностранна. 

Стандартните техники за провеждане на тайниковата операция 

изискват определяне на маршрути на двете страни, подготвяне на 

основен и резервен тайник, оставяне на знаци за поставяне на 

контейнера и изпразване на тайника. Често се провежда 

наблюдение на мястото на тайника, за да бъде сигурен 

конспиративният характер на връзката. Съвременните технологии 

улесняват и правят по-сигурна и тази връзка – контейнерът е 
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 Универсални соларни зарядни за телефони и други мобилни устройства 

(https://www.solarmarket.bg/universalni-solarni-zaryadni-za-telefoni-i-drugi-

mobilni-ustroistva) 

111
 The 8 Best Portable Solar Chargers of 2019, Don't get caught in the wilderness 

without one, David Beren and Kim Bussing,  June 25, 2019 

(https://www.lifewire.com/best-portable-solar-chargers-4149830) 
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снабден с GPS
112

, тайникът е с интелигентни датчици и евентуално 

с видео наблюдение, маршрутите се подлагат на електронна 

проверка и наблюдение чрез съществуващи или специално 

поставени камери. Наличието на смартфони, умни очила, 

специализирани средства за връзка позволява на участниците в 

тайниковата операция да ползват тайника безопасно, а когато 

възникнат кризисни събития – да осигурят връзката чрез резервни 

тайници и по предложени по електронен път, съобразен със 

средата, печеливши сценарии. 

Модерна радиовръзка
113

. Продължителен период от време 

специалните служби използват радиовръзка като двустранен 

способ за комуникиране между службата и агента. Предимство е 

бързото пренасяне на информация. Слабото място е, че тя може да 

бъде засечена от радиоконтраразузнаването и чрез пеленговане 

може да бъде разкрито мястото, откъдето се излъчва, а това води 

до компрометирането ѝ. Освен това трябва да се съхраняват както 

радиостанцията, така и шифрови пособия, което при един 

секретен оглед от страна на местната противникова специална 

служба може да доведе до разкриване на връзката. Модерната 

радиовръзка е трудна за засичане поради насочено излъчване, 

високоскоростно изстрелване на информацията, миниатюризация 

на приемо-предавателните устройства, наличие на криптиращи и 

декриптиращи устройства. Най-общо казано съвременната 

радиоапаратура е рядко използвана за връзка между оперативния 

работник и агента, по-скоро е пригодена за тактическа връзка при 

тайни операции. 

Използване на съдържател на пощенска кутия. 

Съдържателят на пощенска кутия е агент, предоставил адреса си за 

осъществяване на опосредствана връзка между службата и 

секретния сътрудник. В теорията този начин на връзка е известен 

като „жива пощенска кутия―. Фактически това е лице, което не 
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 GPS Container Tracking (https://www.globaltrackingtechnology.com/gps-

container-tracking) 

113
 Hybrid networks, PMR evolution, secure radio communications and 

professional apps, (https://www.securelandcommunications.com/segments) 
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изпълнява непосредствени задачи, има помощни функции и се 

използва само за осъществяване на връзката. Този вариант е 

приложим когато е необходимо да бъде трансферирана вещ, която 

е твърде ценна, за да остане дори и за малко време на съхранение в 

тайник, или пък това е трудно достижимо поради особен вид, 

форма или габарити. По отношение на мястото на съхранение се 

взимат същите мерки които предполага сигурността на „умната 

къща―, които вече коментирахме. 

Смесена (комбинирана) връзка 

На практика специалните служби използват комбинирана 

връзка между оперативните работници и секретните сътрудници. 

Причината е, че при разузнавателните и контраразузнавателни 

операции трябва да се проявява творчество, шаблонът е 

забележим, изучава се от противника и може да бъде използван 

против собствените служители и агенти. Динамиката на 

оперативната обстановка често прави едни видове връзка 

недостъпни, което налага използване на алтернативи. В рамките на 

една операция може да бъдат използвани всички известни на 

службата способи и технологии за връзка, като при това е напълно 

възможно редуване на съвременни и архаични подходи. Тук можем 

да обмислим възможностите на изкуствения интелект за анализ на 

оперативната обстановка, на конкретната операция и възможните 

усложнения, които могат да доведат до използване на 

разнообразни начини на връзка. Интернет на нещата е в състояние 

да използва комбинация от интелигентни датчици като система за 

взаимен контрол на участниците в операцията по комуникиране и 

да позволи връзката да се осъществи  сравнително безопасно. 

Специални разузнавателни средства 

Новите технологии с предимство ще навлязат в сферата на 

националната сигурност. Исторически голяма част от 

технологичните открития са свързани със специализирани научни 

и производствени звена на военните и службите за сигурност. За 

сигурност се отделят повече пари, отколкото за която и да е друга 

дейност. Ненапразно през последните 10-15 години в публичното 

пространство се говори за понятието „широка― сигурност – тоест 
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под знаменателя на сигурността се вкарват всички дейности, които 

не се ползват с такава популярност и се финансират по-трудно. 

Такива са раждаемост, демографски проблеми, природни 

катаклизми – влезли в структурата на екологичната сигурност и 

др. 

Важно е да се възприемат и обмислят технологиите на 

Четвъртата промишлена революция и Сигурност 4.0 мащабно, 

извън контекста на прост инструментариум, в тясна връзка и 

взаимозависимост, в светлината на идеята за синергичност. Да се 

търсят възможностите, които от една страна да позволят на 

службите за сигурност и обществен ред да въздействат 

положително на продукта, нивото  на националната и гражданска 

сигурност, а от друга – да се извличат и приоритетно развиват тези 

технологии и комбинации от тях, които да гарантират на хората, 

че секторът за сигурност работи само и единствено в тяхна полза и 

защита.  

Новите технологии могат и трябва да се използват за 

оптимизиране на дейността и развитието на самите структури, 

вътрешноструктурни проблеми, интензификация, максимално 

намаляване на администрацията, ускоряване и оптимизиране на 

процеса на управление. 

Подходи за развитие на СРС, ползвани от специалните 

служби  

Ако проучим състоянието на службите, обезпечаващи 

ползването на специални разузнавателни средства по света, 

неминуемо ще се натъкнем на факта, че съществуват три 

отчетливи подхода за развитие и противодействие, обособени най-

вече от наличието или отсъствието на достатъчно ресурси за 

извършване на дейността. 

Най-ниското ниво е нивото на екстензивно действие и 

развитие – разчита се на относително многоброен персонал, 

средно ниво на образование и ерудираност, минимално 

технологическо оборудване.  Обикновено такива служби са 

тромави, с архаична вертикална архитектура, която забавя 

управленските процеси, а оттам и дейността по противодействие 
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на престъпността. Те често са обрасли с многобройна 

администрация, която консумира ресурси, възпроизвежда се 

интензивно и в крайна сметка понижава възможността за 

ефективни действия.  

Средното ниво се характеризира с по-високо използван на 

технологии особено по отношение на комуникациите и базите 

данни, но и при него съществуват свойствените на първото ниво 

дефекти.  

Третото ниво – ниво на интензивно действие и развитие, 

съществува предимно в технологично и ресурсно високо развити 

страни, отделящи достатъчна част от БВП за сигурност. То се 

характеризира с повсеместно използване на високи технологии, 

заместване на работещите еднообразен и шаблонен труд с 

компютърни аналози. Цялостната дейност се подчинява на 

концепции, свързани с ползване и развитие на високи технологии, 

пряка работа на служителите за създаване на висококачествен 

продукт – национална и гражданска сигурност, минимум 

обслужващ чиновнически състав. Високата интензивност, 

съчетана с малобройни и гъвкави управленски структури, 

позволява ефективно и проактивно въздействие по отношение на 

противника – престъпни структури или криминален контингент
114

. 

Настоящата работа няма да акцентира върху цялостния 

процес и тактика на реализация на способите, формиращи 

специалните разузнавателни средства, тъй като това е обемен и 

широкообхватен труд – предмет на отделна и задълбочена 

монография, а само ще разгледа някои от възможностите и 

направленията на приложение, които Сигурност 4.0 предлага. 
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 Lucas, E. Changes in technology, politics, and business are all transforming 

espionage. Intelligence agencies must adapt or risk irrelevance, 2019 (https:// 
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Големите данни (Big Data)
115

 и СРС 

Колкото повече информация е достъпна за специалните 

служби преди започването на операция за тайно наблюдение над 

обекти, позволени от местното законодателство, толкова по-

качествено и подаващо се на планиране и контрол външно 

наблюдение (проследяване) може да бъде извършено. Несъмнено 

предварителната информация за връзки, навици, здравословно 

състояние, знания и умения, обичайни и предполагаеми маршрути 

позволява качествено планиране и ефективно провеждане на 

съответния способ. Засечените по време на наблюдението лица и 

обекти или по-лесно се идентифицират, или вече са известни на 

наблюдаващия екип. Това от своя страна повишава ефективността 

на работа, намалява възможностите за идентификация на 

операторите-наблюдатели и създава възможност за оптимално 

ползване на наличните ресурси. В разузнаването и 

контраразузнаването ресурсите винаги са оскъдни, така че 

оптималното им използване довежда до висококачествен краен 

продукт – повишена национална и гражданска сигурност. 

Коректното използване от екипите за реализация на СРС на 

огромния ресурс от натрупани данни от една страна подпомага 

разузнавателната дейност, а от друга – защитава гражданите от 

неаргументирани и незаконни посегателства спрямо личното им 

пространство – винаги може да се сравнят данните от едно 

разследване с тези, налични в публичните големи масиви данни. 

Често се гледа на Големите данни като на прост сбор от събраната 

от интелигентни датчици на интернет на нещата информация. 

Всъщност това е само част от тях, защото съществуват устройства 

и данни, които се произвеждат и събират извън обхвата на 

интернет мрежите – класическите проводни мрежи, 

високотехнологичните оптически кабели, спътниковите 

комуникации, базите данни на стотици сървъри извън облачните 

сървъри. В светлината на тази гигантска информация проблемът е 

максимално бързата обработка и анализ на събраните данни, така 

че да бъдат реално полезни. Това довежда до нови подходи на 
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анализ, свързани задължително с особени програми и специално 

обучени хора – аналитици на големите данни. Всички способи за 

прилагане на СРС изискват предварително събиране, подреждане 

и анализиране на информация. На нейна база се извършва 

прогнозиране и планиране на конкретните операции, така че да 

бъдат максимално секретни, безопасни и успешни. Спокойно 

можем да заключим, че работата с големите данни в перспектива 

ще представлява един от залозите за ефективно ползване на 

способите и противодействие на престъпността. 

Интернет на нещата (Internet of Things – IoT) и СРС 

Всички устройства, с които си служим и които са 

изключително полезни и улесняват живота на обикновения човек, 

все повече се оказват свързани през Блу Тут, Wi-Fi и облачните 

ресурси, увеличават информацията за всичко и всеки. Разбира се, 

те са и в основата на Big Data. Умните гривни събират 

информация за физическото ни състояние, за здравето и дневния 

режим, за качеството на сън и живот, телефоните ни позволяват да 

планираме ежедневно маршрута си, геотрекерите и джи-пи-ес 

системите позволяват идентификация на местоположението а днес 

това са стандартни елементи от смартфоните. Охранителните 

системи със своите датчици, заключващи и енергоуправляващи 

вериги, непрекъснато събират и предават информация. 

Автомобилните системи за навигация предлагат и изчисляват 

оптимални маршрути.
116

 Не трябва да се забравя и конгломератът 

от по-големи или по-малки мрежи за видеонаблюдение, които са 

локални, но перспективата е да се окрупняват и интегрират. 

От друга страна, излъчената и записана информация създава 

гаранция за обикновения гражданин, че не може да бъде обект на 

нагласена оперативна дейност и последващ процес. Данните 

съществуват обективно и могат да бъдат използвани за защита от 

некоректно използване и трактовка. В последващ процес, при 

който се използват веществени доказателства на базата на СРС, 

акумулираната от ИоТ информация може да послужи както за 

доказателство за вина, така и за алиби и оневиняване. 
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Външно наблюдение. Особен интерес представлява 

възможността т. нар. „външно наблюдение― (или проследяване) да 

бъде извършено на базата на високотехнологични технологии и 

тактики. Тук външното наблюдение се разглежда в светлината на 

специалните разузнавателни средства, разрешавани от всяка 

държава за разкриване, предотвратяване и пресичане на тежки 

умишлени престъпления, както и за нуждите на националната 

сигурност. От гледна точка на едно законно и продължаващо 

проследяване съществуващите интелигентни датчици и крайни 

устройства непрекъснато, он-лайн излъчващи информация за 

наблюдавания обект, позволяват качествено продължително тайно 

наблюдение, намаляване риска от разкриване на интереса на 

службите за сигурност и обществен ред, намаляване риска от 

изгубване на обекта и пределна обективност. Информацията, 

получавана от стотиците интелигентни датчици, свързани с обекта 

на наблюдение позволяват гъвкавост, бърза реакция и снижаване 

на  риска от провал на операцията. 

Другите способи като подслушване, използване на 

служител под прикритие, доверителна сделка, белязване, 

проверка на пощенската кореспонденция и компютърната 

информация, контролирана доставка се подчиняват на същата 

логика. За провеждането им е необходима предварителна 

информация, анализ, планиране, прогнозиране, създаване на 

варианти за решение и алтернативни сценарии за изпълнение. 

Тази предварителна информация естествено е част от големите 

данни. Когато обаче операциите по използване на всеки един от 

способите е в ход, он-лайн информацията за определени обекти 

може и трябва да бъде резултат от непрекъснато излъчваната от 

интелигентните датчици на IoT. 

Виртуалната, допълнената и смесената реалност и СРС 

Когато говорим за виртуалната, допълнената и смесената 

реалност, имаме предвид възможностите на един компютърен 

образ, съществуващ заедно с реалната действителност, често 

наслагвайки се един върху друг. Неща, невъзможни в реалния 

свят, могат да бъдат симулирани във виртуалната реалност. Това е 

добра възможност за моделиране на ситуации, оперирането в 
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които в реалния свят би било затруднено или много опасно. 

Военните много отдавна използват специализирани програми за 

водене на военни действия на оперативно и управленско ниво. 

Няма никаква причина такъв подход да не се използва и в сферата 

на сигурността.  

Външно наблюдение. Ето няколко възможности за 

приложение на тези технологии при външното наблюдение 

(проследяването): 

Обучение. Обучението във виртуалното пространство може 

да бъде много ефективно. Важно е да се създаде подходяща 

визуална среда за провеждане на виртуално проследяване, с 

всички проблеми, слепи петна, рискове за откъсване от 

наблюдение. Програмата трябва да позволява промяна на броя на 

участниците, а също така да дава възможности за симулирано 

обучение по управление на групата за външно наблюдение (ВН). 

Положителните страни са: ниска себестойност, възможност за 

симулация на сложна оперативна и топологична обстановка, 

индивидуално обучение, обучение в различна външна среда, бързо 

сменяща се и създаваща широко поле за трениране на подходящи 

специфични навици, знания и умения. Управленското обучение 

може да е много близко до реалното – с близък до 

действителността център за управление – стационарен или 

мобилен. Екрани, електронни карти, образи и комуникационни 

уреди могат да бъдат настроени максимално близко до реалния 

център, така че да се създадат знания, навици и умения за вземане 

на ефективни управленски умения. Виртуалната среда позволява и 

индивидуално обучение, което, ако се наложи, може да се проведе 

по начин, гарантиращ анонимността на участниците – нещо 

изключително важно при подготовката на разузнавачи, 

самоличността на които следва да се пази в тайна. 

Използването на умни очила позволява от една страна 

устойчива връзка между отделните оператори в групата за 

проследяване и центъра, така и онлайн информация за мястото на 

всеки от операторите в общата схема на работа, както и 

местоположението на обекта. Камерите предават пряко в центъра 

за управление на ВН, информацията тече онлайн на цифрова карта 
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и видеоекрани, обработва се и се постига синхронизация на 

дейността и синергичен ефект. Всеки от оперативните работници 

разполага с прожектирана върху окото картина – оперативна карта 

с движението на всички участници, а когато е необходимо и друг 

образ
117, 118

. 

Комуникация. Всички видове комуникационни платформи – 

телефони, интернет, мобилни устройства, блу-тут и Wi-Fi дават 

такава възможност. Комуникацията реално може да бъде не само 

акустична, но и визуална – предаване на образа на обекта на 

наблюдение, предаване на образи от специализирани видеокамери, 

прикрепени камуфлирано върху участниците в операцията. Този 

тип комуникация следва да е сигурен и устойчив. Записите, които 

следва да се водят в центъра на управление, трябва да са 

непрекъснати и гарантирани срещу манипулации. Само 

отговаряща на тези условия система може да служи за създаване 

на убедителни доказателства.  

Другите способи като подслушване, използване на 

служител под прикритие, доверителна сделка, белязване, 

доверителна сделка,  проверка на пощенската кореспонденция 

и компютърната информация, контролирана доставка се 

подчиняват на същата логика. 

Подслушването е метод при който се извършват сложни 

операции за привнасяне на специфична техника на местата, където 

ще се водят разговорите. Моделирането на операциите, 

проучването на слабите места, създаването на сценарии, 

проиграването им може да бъде извършено в условия, близко 

наподобяващи реалната обстановка във виртуална среда. 

Сценариите за тренировка могат да съдържат различни елементи 

на заплаха, свързани както с действията на обекта на интерес, така 
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и с намесата на трета страна, така че да се отработят детайли, 

които иначе остават неизяснени и обикновено се разчита на 

импровизации. 

Секретното проникване, което се прилага при повечето 

способи, изисква детайлна подготовка и синхронизиране на голям 

брой участници. Това също може да бъде упражнявано на 

виртуални обекти. При секретното проникване и претърсване 

упражненията във виртуална среда могат да доведат до по-голяма 

прецизност и позволяват да бъдат анализирани, а впоследствие 

коригирани, погрешни подходи. 

Използването на служител под прикритие изисква 

секретност при самата подготовка. Досегашната практика 

предлага компромиси за съвместно обучение. Но това довежда до 

разширяване кръга на хората, знаещи самоличността на 

специфичните служители. Обучаемите и преподавателите се 

познават помежду си.  Подходът с виртуалната класна стая, с 

аватари на обучаващи и обучаеми позволява премахване на този 

дефект и увеличаване на безопасността на служителя и 

ефективността на способа. 

Контролираната доставка по същество е сложна операция, 

в която участват оперативни работници, служители под 

прикритие, секретни сътрудници. Всичко, казано по-горе са 

проследяването, важи и за тази операция – комуникация, добавена 

реалност чрез умни очила, общо управление на силите и 

средствата чрез високотехнологични центрове за управление, 

предварителна отработка на високорискови сценарии във 

виртуална среда, моделиране, създаване на сценарии, обучение – 

виртуалната, допълнената и смесената реалност биха могли да 

доведат до по-качествено приложение на способа. 

Доверителна сделка и белязване. При тях може да се 

моделират, създават, проиграват виртуални сценарии, да се 

извършват корекции, да се разработват поли вариантни сценарии 

на кризисни моменти. Това са възможности предлагани от ВР, ДР 

и СР. 
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Планирането на всички способи става по-качествено, ако е 

налице точен виртуален образ на физическата среда на действие. 

Адитивни технологии. 3D-отпечатване и СРС 

Способите се провеждат в реална среда, така че 

възможността при рекогносцировката на терена да се приложи 3D-

отпечатването помага по-точното планиране на операции по 

проследяване в пресъздадения мащабиран обемен проект. Скрито 

отдалечено наблюдение, наблюдение за стартиране на операцията, 

адекватно на действията на обекта, като влизане, излизане, 

напускане на стационарен обект, могат да бъдат набелязани 

многократно по-прецизно, поради възможностите преценките и 

планирането да се съотнасят към околна среда, пресъздадена в три 

измерения. При двуизмерните карти е напълно възможно да се 

планира работа от места, които изглеждат подходящи, но в 

действителност вертикалното им разполагане да прави 

използването им невъзможно. 

Триизмерните модели на терена, който ще бъде зона на 

действие, позволяват предварително обучение на състава, 

улесняват създаването на алтернативни сценарии за действие при 

промяна на начина на реакция на обекта. 

Когато управлението разполага с триизмерни модели, то 

изборът на варианти за решение е по-компетентен и по-ефективен 

и поради светкавичното отпадане на варианти, които изглеждат 

възможни в двуизмерен формат, но на практика не могат да се 

осъществят.  

Често при подслушването се използва камуфлирано 

техническо средство за звуко- и видеозапис. То трябва да 

изглежда като някой от предметите в помещението. Сканирането и 

създаването чрез 3D принтер на точно копие, вместо търсенето и 

закупуването на аналог, в който да се монтира техниката, улеснява 

операцията. 

Възможността на  3D технологиите дава допълнително 

предимство при секретно проникване. От една страна може да се 

създаде обемен, мащабиран проект на самия обект за проникване. 

От друга – може да бъде облекчено копирането и 
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възпроизвеждането на ключове за бравите в обекта – достатъчно е 

бързо сканиране със специален миниатюрен скенер, а след това 

създаване на точно копие през специализирана програма и 3D 

принтер. 

Блокчейн технологиите и СРС 

Идентификацията на заявителя, разрешаващия и 

изпълнителя на СРС следва да се осъществява на базата на 

електронен подпис. Електронният подпис е реквизит на 

електронен документ, получен в резултат от криптографическо 

преобразуване на информацията с използване на частен  ключ на 

подписа. Това позволява да се провери отсъствието на 

изкривяване на информацията в електронния документ от момента 

на формиране на подписа, принадлежността на подписа на 

притежателя на сертификата на ключа за подписа – авторството. В 

случай на необходимост от установяване целостта, 

оригиналността, правото на издаване на разпореждане, то това 

може успешно и несъмнено да бъде проверено. Блокчейнът 

задължително интегрира в себе си и електронната идентификация 

на лицата, които ни интересуват. 

Една от възможностите, предоставяни от блокчейн 

технологиите, е създаването и прилагането на умни договори
119

. 

Цялата процедура по искане и даване на разрешение за използване 

на СРС може да бъде променена така, че да се използват техните 

изключителни предимства. Поетапното последователно 

изпълнение на изискванията от страна на заявителя, разрешаващия 

и изпълнителя ще е задължително за преминаване към следваща 

част. Това значи, че няма де е възможно въобще искането за СРС 

да бъде придвижено, без да е изпълнено изискването на закона за 

последователно събиране, анализ и поднасяне на информация, 

подготвяне на съответния план, представяне на съответно искане 

пред разрешаващия СРС орган. Впоследствие, при дадено вече 

разрешение няма да е възможна експлоатацията на отделния 
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способ, ако той не бъде разпореден официално от управляващия 

структурата за реализация ръководител. От само себе си се 

разбира, че разрешените срокове автоматично ще се спазват, а за 

продължаване или предсрочно прекратяване ще се предвижда 

специална формализирана процедура. Само при последователното 

изпълнение на изискванията на закона, впоследствие биха могли 

да се формират доказателства пред съда. Този подход ще отнеме 

възможността за незаконно използване на СРС или за злоупотреби 

– превишаване с власт. От една страна ще подпомага работата на 

компетентните и коректни служители, като се създават само 

качествени доказателства, а от друга – ще е гаранция за 

невъзможността от злоупотреба и нанасяне на ущърб на 

гражданите.  

Изкуственият интелект и СРС 

Цялостната дейност по прилагане на СРС е възможно да 

бъде оптимизирана, ако бъде поверена на специализирани системи 

с изкуствен интелект. Това може би в повечето случаи изглежда 

като футуристичен проект, но при едно изследване ще стане ясно, 

че повечето от нещата, които изкуственият интелект се предполага 

че може да върши, вече работят
120

:  

- подобряване на управлението
121

; 

- използване на самообучаващи се системи за събиране на 

данни; 

- анализ на големи данни; 

- подреждане и анализиране на данни от интернет на 

нещата; 
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- идентификация; 

- автоматично пренасочване на камери от съществуващи 

системи за видеонаблюдение – системи за трафик 

контрол
122

, за безопасност, за наблюдение на 

туристически места, както и на специално изградени за 

специализирано тайно наблюдение системи, така че да се 

държи обектът на интерес в обсега на обектива; 

- разкриване на слепи петна; 

- автоматично анализиране; 

- съпоставяне на съществуваща с ново получена 

информация и др. 

Всичко, изредено по-горе, може да бъдат обект на дейност 

по съвместяване и синхронизиране на цялостната информация, 

получена от оператори и оперативни работници, синтезирана от 

изкуствен интелект, така че в единен център за управление на 

всяка конкретна операция да се визуализира цялата налична 

информация, даваща възможност за ефективно управление.
123

 

Изкуствения интелект, на базата на заложени алгоритми и 

самообучение, ще може да изготвя нови сценарии и варианти за 

решения, годни за реакция при промяна в тактиката на обекта на 

наблюдение. Изкуственият интелект ще може да ръководи 

обучението в реални условия или във виртуална реалност както и 

тренинга за всяка операция по прилагане на СРС, едновременно 

забелязвайки и коригирайки дефекти и елементи на сценариите, 

водещи до неефективни действия или компрометиране на 

операцията. 
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Дронове и СРС 

Дроновете навлизат все повече в съвременния живот
124

. Това 

е забележимо особено в сферата на сигурността – дронове за 

наблюдение, бойни дронове, рояци от дронове
125

. Чрез тях са 

осъществими визуално проследяване от голяма височина, анализ 

на общата обстановка в района на работа, комуникации. При 

способите от арсенала на СРС е възможно наблюдение на обекти, 

както от миниатюрни, трудно забележими устройства, така и от 

големи машини, движещи се на достатъчна, за да бъдат 

незабележими, височина, но имащи технологичен капацитет за 

наблюдение на един или множество обекти. Възможността за 

визуално наблюдение на множество обекти дава предимство за 

идентифициране местоположението и движението не само на 

обекта на наблюдение, но и на участниците в операция по 

прилагане на СРС – проследяване, контролирана доставка, 

местоположение и действие на служител под прикритие и пр., така 

че ръководителят на операцията да може на тактическия екран, 

цифровата карта и видеоекраните да следи он-лайн развитието на 

операцията, да реализира управленските и контролните си 

функции и да променя тактиката и сценариите на действие, 

съобразно промяната на тактиката на обекта.  

Космическите технологии
126

 и СРС 

Космическите технологии позволяват управление на 

наземни обекти, както и на обекти, движещи се във водна среда. 

Освен за управление на движението и навигация, космическите 

системи могат, подобно на дроновете, но с по-широк обхват, да 
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наблюдават
127

 териториите на които се провежда проследяването и 

дори да предават в центъра за управление онлайн картина на 

операции по придвижване, проследяване
128

 или контролирана 

доставка.  

Нови материали и СРС 

Тези материали ще предлагат повече възможности за 

физическа защита, за създаване на дрехи и обекти с повишена 

безопасност, използване и обработка на информация, 

осъществяване на желани деформации, свързани с приложението 

им. В сигурността ще имат голямо приложение, а изискванията за 

конспиративност, качество, достоверност, приложени към 

проекти, в които ще бъдат използвани, ги прави приложими към 

СРС. 

Умните дрехи
129

 предлагат комбинация от новите 

технологии, които позволяват на облечените в тях да ги ползват 

със синергичен ефект. При реализация на способите на СРС 

използването на високотехнологичното облекло в съвсем 

недалечно бъдеще ще се превърне в стандарт, поради множеството 

предимства на ползване на изкуствен интелект, стелт-ефекти, 

комуникационни възможности, възможности за мимикрия и т. н. 

Тази глава се отнася само до специалните технически 

разузнавателни средства и технологии за използването им в 

рамките на специален закон, гарантиращ прилагането им само за 

нуждите на противодействие на престъпността и обезпечаващ 

националната сигурност. Законът има специфични изисквания, 

гарантиращи както правата на гражданите, неангажирани с 
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престъпна дейност, така и получаването вследствие на употреба на 

СРС на веществени доказателствени средства.  

Задължителните процедури и тяхното прецизно изпълнение 

от заявителя, разрешаващия орган и изпълнителя следва така да 

бъдат обезпечени от високотехнологични решения, че да се 

изпълняват абсолютно точно и последователно. Заявителят, 

разрешаващият и изпълнителят трябва да са ясно и несъмнено 

идентифицирани. Цялата информация, получена и фиксирана в 

хронологична последователност, е задължително да се съхранява 

по начин, който гарантира нейната неизменност, цялост и 

истинност. Веществените доказателства в съда следва да 

съхраняват непроменена цялата информация и предоставят 

възможност за уверяване в истинността на фактите. 

Несъмнено Сигурност 4.0 предполага цялостно изменение 

на концепцията за прилагане на специалните разузнавателни 

средства, които следва да са гъвкави и съобразени с 

възможностите на новите технологии и темповете на техните 

иновации. 

Техническо разузнаване в екосистемата на Сигурност 4.0 

Техническото разузнаване е самостоятелен вид разузнаване, 

при който събирането и обработката на информацията се 

извършва посредством сложни технологични системи. Докато при 

обикновеното разузнаване техниката подпомага оперативните 

работници и секретните сътрудници, то тук тя е на централно 

място, а насочващата и поддържаща роля се изпълнява от 

сътрудници технолози, техници, инженери, програмисти и 

изследователи. Срещу техническото разузнаване противникът 

противопоставя техническо контраразузнаване, така че 

надделяването е въпрос на по-силна технологична мисъл и най-

вече на изпреварващо разработване и внедряване на нови 

технологии. От тази гледна точка процесите, обхванати от 

екосистемата на Сигурност 4.0 най-чисто и ясно са видими в 

сложните и многостранни технологично-разузнавателни 

комплекси. Събираната и интерпретирана информация в 
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преобладаващата си част се покрива с това, което Промишленост 

4.0 нарича работа с Големи данни.  

Техническото разузнаване изисква големи ресурси
130

, но и 

очакваните резултати обикновено са значими. При това, получени 

изключително чрез използване на най-нови, а често и секретни 

технологии, те водят до познавателно и технологично предимство 

пред противника. Техническото разузнаване ползва своя или 

свързана научно-техническа развойна и производствена база, 

която изисква сериозни вложения и брилянтни научни работници 

и инженери. Разработването, внедряването и използването на 

супер технологии води и до страничен ефект – рано или късно 

тези технологии получават своя граждански аналог и обикновено 

водят до сериозни технологични и финансови успехи. 

Техническото разузнаване в своите стратегии, освен други 

приоритети, си поставя задача чрез специфичния си апарат да се 

превърне в принасяща икономическа полза за страната си сила. 

Това понякога води до погрешни стъпки, шпиониране на всички, 

включително съюзниците, и инспирира сериозни скандали – като 

скандала „Ешелон― през 2000 г., скандала „Призма― през 2014 г. – 

и двата свързани с АНС и САЩ. 

Техническото разузнаване разширява изключително много 

разузнавателните възможности на страните, които го прилагат. 

Това се дължи на няколко негови особености, а именно: 

1. Глобалност – може да обхване огромни територии чрез 

използване на комуникационните системи, спътници, 

интернет и интернет на нещата, който постепенно се 

развива така, че не много далеч във времето ще се 

превърне в Интернет на всичко. 

2. Тоталност – позволява подслушване, събиране и 

акумулиране на всякакви сигнали и съобщения. 

Глобалността и тоталността практически налагат развитието 

на аналитични способности за работа с Големи данни. Гигантски 
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масиви от събрана информация изискват оперативно обработване 

и изготвяне на анализи за заявителя на разузнавателните задачи. 

Акумулирането и съхраняването на тези масиви изисква най-

модерни типове хранилища, както стандартни, така и облачни, 

предлагащи и най-съвременни изчислителни възможности – 

квантови
131

 и други компютри. Интересни са възможностите в 

тази област на блокчейна – на основата на блокчейн мрежата може 

да бъде създаден свръхмощен компютър с разпределени 

възможности, който работи със свой собствен софтуер, написан на 

специално създаден език
132

. Обработката, подреждането, анализът 

изискват висока скорост и адекватно управление, което прави 

уместно използването на изкуствен интелект. Благодарение на Big 

Data и AI, бъдещите разузнавателни операции обещават събиране 

на информация в реално време, сливане и споделяне от една 

страна, а от друга страна – увеличаване или дори за заместване на 

човешката мисъл. Това е перспективата за истинска техническа 

помощ в управлението на сложни кризи
133

. 

3. Безопасност. Поради опосредствания си характер 

(технологично насочен), за работещите в него е безопасно. 

То е и по-трудно за възпрепятстване, поради особения си 

технически характер. Отдалеченото управление изисква 

специални инструменти и крайни устройства, с които 

боравят операторите – те са основани на изкуствен 

интелект, технологиите на виртуална, разширена и 

смесена реалност, умни очила, умни комуникации, 

телеметрия. Типичен пример е управлението на 

разузнавателни дронове – операторът е отдалечен на 
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 Quantum computers tackle big data with machine learning 

(https://phys.org/news/2018-10-quantum-tackle-big-machine.html) 

132
 How blockchain will disrupt traditional computing, Chris Ward, 2019 

(https://techbeacon.com/security/how-blockchain-will-disrupt-traditional-

computing) 

133
 Big Data & Artificial Intelligence for Military Decision Making, Gilles 

Desclaux, 2018 

(https://www.researchgate.net/publication/327702179_Big_Data_Artificial_Inte

lligence_for_Military_Decision_Making) 
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стотици километри от апарата, намира се в център за 

управление и при сваляне на самолета може да поеме 

управлението на нов апарат.  

4. Стратегически характер. Информацията, получавана от 

техническото разузнаване, обикновено има стратегически 

характер, тъй като позволява да се събират данни за 

всичко, което интересува собствената страна, стига да се 

разполага с технологични възможности за събирането, 

подреждането, бързото обработване и анализ на 

гигантската информация. Тя може да е свързана със 

всички страни на живота – икономика, технологии, 

политика, въоръжение, промишленост, физическо 

локализиране и мониторинг на обекти и др. Тук пак 

трябва да се подчертае неизбежната необходимост от 

способности за работа с Големи данни, анализ и 

интерпретиране. 

5. Събраната информация в преобладаващата си част е 

невъзможно да бъде придобита със традиционните 

инструменти на класическото разузнаване. Едновременно 

с това времето, делящо събирането, подреждането и 

анализа от произвеждането на разузнавателен продукт, е 

много кратко, което позволява почти он-лайн следене на 

всичко, интересуващо ръководството на структурата. Това 

може да бъде преодоляно единствено със засилващо се 

присъствие в структурите на специалните служби на 

разновидности на изкуствен интелект. 

Разбира се, техническото разузнаване има и някои 

недостатъци – то не може да надникне в главите на хората, нито 

пък там, където се съхраняват аналитични материали с високо 

ниво на секретност – каси, хранилища и пр. Това остава приоритет 

на агентурното разузнаване. Високо ресурсоемко, то не е по 

възможностите на малките държави, но това пък може да доведе 

до коопериране и съвместна дейност, което е един от 

приоритетите в света. Специалистите, създаващи технологиите и 

произвеждащи хардуера и софтуера обикновено са изключително 

интелигентни и съответно много добре платени. Това води до 



174 

 

създаване на програми за купуване на мозъци, което допълнително 

затвърждава водещите позиции на големите държави. 

Трябва да бъде ясно, имайки предвид тенденцията на 

технологично развитие, за която говорихме в началото на 

материала, че специалните служби ще стават все по-технологични 

и единствената възможност да участват в такава дейност ще 

изисква от малките и по-бедни държави коопериране и понякога 

отказ от част от суверенитета си. 

Видове техническо разузнаване 

В зависимост от рекогносцировката на разузнавателните си 

комплекси техническото разузнаване се разделя на четири 

основни вида, а именно:  

- Наземно техническо разузнаване. При него техническите 

средства са разположени на земната повърхност; 

- Морско техническо разузнаване. Техническите средства 

може да бъдат разположени на надводни плавателни 

съдове или намиращи се върху крайбрежната ивица; 

- Въздушно техническо разузнаване. Техническите 

средства са разположени на различни летателни апарати; 

- Космическо техническо разузнаване. Техническите 

средства са разположени в космоса. Те може да 

регистрират дори движението на обекти с размери на 

човешката фигура. 

Разузнавателните комплекси могат да бъдат стационарни 

или мобилни. Тези технически средства разполагат с извънредни 

комуникационни възможности, работят в среда на специфичен 

интернет – военен интернет и военен интернет на нещата (IoMT). 

Доколкото бъдещето на военните битки става 

високотехнологично, тъй като се създава Интернет на нещата за 

бойни съоръжения и вградени биометрични носители, за да 

помогнат на войниците да идентифицират врага, да се представят 

по-добре в битката, както и устройства за достъп и оръжейни 
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системи, използващи бързи крайни изчисления, то и техническото 

разузнаване използва аналогичен подход
134

. 

Модерният подход е смесен. Той по същество представлява 

синергично обединяване на горните видове, така че да се 

допълват, съвместяват, координират за получаване на максимум 

информация. „Съвместното разузнаване, наблюдение и 

разузнаване (JISR) е свързано с начина, по който свързваме 

нашите възможности заедно, как анализираме информацията, 

която събираме, и как споделяме тази информация с максимален 

ефект―, казва помощник-генералният секретар на НАТО Камил 

Гранд
135

. 

Според физическите принципи на действие на апаратните 

комплекси техническото разузнаване може да бъде: 

радиоелектронно; оптико електронно; фотографско визуално-

оптично; акустично; хидроакустично; химическо; 

магнитометрично; биологично; радиационно; сеизмично; 

компютърно. Всеки от тези видове може да бъде разгледан в 

светлината на високите технологии, а и всъщност се явява тяхна 

проява и най-ясна тенденция за развитие. Така че най-добре ще е 

да се разгледа всеки от тези видове съобразно основните раздели 

на развитие на съвременните технологии, които едновременно 

принадлежат към Промишленост 4.0 и Сигурност 4.0. Всяка от тях 

може да бъде разгледана и като отделна подсистема на 

екосистемата на Сигурност 4.0. 

Радио-електронно разузнаване. То съществува на базата на 

технологии, успяващи за засекат и триангулират радио-излъчване, 

като радиочестотата е без значение, просто различната дължина на 
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 Internet of Things Meets the Military and Battlefield: Connecting Gear and 

Biometric Wearables for an IoMT and IoBT, Lori Cameron 

(https://www.computer.org/publications/ tech-news/research/internet-of-

military-battlefield-things-iomt-iobt) 

135
 Unified Vision 2018 tests interoperability and new technologies 

(https://www.nato.int/ cps/en/ natohq/news_156098.htm?selectedLocale=en) 
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вълните
136

 изисква съответстваща разпознаваща и локализираща 

апаратура. Радиоразузнаването проследява както дълги, средни и 

къси, така и ултракъси вълни
137

. Тоест обектът на наблюдение, 

мониторинг, разпознаване, записване и дешифриране може да е 

както дълговълново излъчване на радиопредавател, така и 

излъчването на Wi-Fi технологиите. Това предполага възможности 

на разузнавателните технологии да осъществяват разузнавателни 

дейности по отношение на всичко, което наричаме Големи данни, 

с изключение на комуникацията, преминаваща през 

стационарните мрежи. Тук особено интересно е да се има предвид 

разширяващата се екосистема на Интернет на нещата (IoT), 

постепенно стремяща се към  трансформиране в Интернет на 

всичко (IoE)
138

. По голямата част от съвременните излъчващи 

мобилни устройства съдържат в себе си GPS модули, така че се 

наблюдава не само местоположението, а и движението на 

излъчващите апарати. Така радио-електронното разузнаване по 
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 Радиовълните са електромагнитни вълни с дължина на вълната ламбда 

(λ) от 100 km до 0,1 mm. Използват се за предаване на информация (говор, 

музика, изображения). Създават се около проводник, в който протича 

променлив ток с висока честота и се излъчват чрез предавателна антена. 

Характерът на разпространението им в земната атмосфера зависи от 

дължината им. Попаднали върху приемна антена, индуцират в нея сигнали, 

подобни на тези, които са били генерирани от източника им. 

(https://bg.wikipedia.org/wiki) 

137
 Вътре в диапазона на радиочестотите също има обособени под-области, 

но границите между тях са условни. Те следват една след друга, а понякога 

даже се припокриват. Най-общо според дължината на вълната 

радиовълните се делят на: свръхдълги λ = 10-100 km; дълги λ = 1–10 km; 

средни λ = 100-1000 m; къси λ = 10-100 m; ултракъси λ < 10 m 

138
 Дейв Евънс, главен футурист на Cisco Consulting Services, очаква, че до 

2020 г. около 50 милиарда „неща― ще са снабдени със сензори, камери, 

микрочипове и предаватели. Евънс ги обозначава с термина „интелигентни 

неща― и назовава с това понятие коли или хладилници, но също и дрехи 

или компютри. Той описва така наречения „Интернет на всичко― като 

„събиране на хората, процесите, данните и нещата―. The Internet of 

Everythingq Global Public Sector Economic Analysis, 

(https://www.cisco.com/c/dam/en _us/about/business-insights/docs/ioe-value-at-

stake-public-sector-analysis-faq.pdf) 
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естествен начин се превръща в система за акумулиране на 

значителна част от големите данни, тяхното подреждане, 

интерпретиране, анализиране и дешифриране. За да е възможно 

това и задоволявайки изискването за своевременност на 

разузнавателните данни, трябва да се гарантира бързата им 

обработка, която в перспектива е възможна само с помощта на 

суперкомпютри и изкуствен интелект. Имайки предвид 

всеобхватността и насочеността към мобилност на съвременните 

приложения, бъдещето и перспективите на радиоразузнаването са 

много сериозни а и обхватът се доближава до пълно покритие на 

радиодиапазона. Ако обобщим – перспективата за ефективна 

дейност и развитие на радиоразузнаването е неотменимо свързана 

с Големите данни, Интернет на нещата и Интернет на всичко, 

възможностите за ползване на суперкомпютри – включително 

предлаганата от концепцията за блокчейн, развитие и използване 

на изкуствения интелект. 

Оптико-електронно разузнаване. То разбира се е насочено 

към комуникациите чрез оптически кабели, които осигуряват 

светкавична скорост и са сравнително трудни за отдалечен 

мониторинг. За да работи системата на този тип разузнаване, е 

необходимо апаратно включване там, където системата налага 

използване на усилватели или разпределители на сигнала. 

Интернет днес, с много малко изключения, е високоскоростен и 

широколентов
139

 и това не може да се осъществи без 

възможностите на фибро-оптичните влакна. Разсъжденията за 

радиоразузнаването са напълно валидни и за оптико-електронното 

разузнаване, защото сигналите на мобилните устройства се 

нуждаят от посредник – те при всички положения водят до 
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 Широколентов достъп (на английски: Broadband access) до Интернет е 

услуга от Интернет доставчик, техническо средство за предаване, 

притежаващо честотна лента, достатъчна за едновременно пренасяне на 

канали за глас, видео и данни. Всеки канал на изхода за предаване се 

модулира до различна честота и се демодулира в приемната страна. 

Каналите са разделени от празно пространство. Широколентовият достъп 

се отнася до размер на комуникационни достъп над 256 kbit/s. 

(https://bg.wikipedia.org/wiki/) 
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източник на интернет, който в крайна сметка е захранван от 

стационарните интернет устройства, работещи с 

комуникационните способности на оптическия кабел. Така че и 

тук Големите данни, Интернет на нещата и Интернет на всичко, 

квантовите компютри и блокчейн, Изкуственият интелект 

създават способности и възможности за съвременно разузнаване. 

Фотографско разузнаване
140

. То все още се нарича така 

традиционно, въпреки че към него се причисляват електронната 

фотография и съвременният видеозапис. При него се наблюдават и 

фиксират изображения на определени обекти, представляващи 

интерес за специалната служба. Чрез него може да се придобие 

подробна представа за топографията, рекогносцировката на 

обекти, преместването на обекти, върху които се осъществява 

мониторинг, независимо дали са от цивилно или военно естество. 

То дава възможност за изследване на инфраструктурата и 

използването ѝ. Тъй като става дума за техническо разузнаване, то 

фотографското разузнаване се извършва от подвижни 

високотехнологични платформи – обикновено разузнавателни 

самолети, различни по големина разузнавателни дронове, роеве от 

дронове – голямото количество и различни позиции позволяват 3D 

фотографиране. При обработката се ползват програми и 

анализатори на образи, разбира се, не само снимки, но и 

видеозаписи. Естествено е използването на възможностите на 

виртуалната реалност за изграждане на цялостни образи и по-

качествено и ефективно разпознаване и анализ на обектите. 

Напълно е възможно и необходимо, когато резултатите от този 

тип разузнаване се използват за планиране на операции, да бъдат 

изготвени мащабирани модели на местности и обекти – това вече е 

в сферата на адитивните технологии – 3D печатането. Тъй като 

става дума за анализ на образи, съвместяването им с гигантски 

обем от друга информация, за да бъде получен визуален или 

текстови разузнавателен продукт, то е естествена нуждата от 
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 Imagery intelligence (IMINT) е разузнавателен метод за спътникова и 

аеро-фотография. (https://en.wikipedia.org/wiki/Imagery_intelligence) 
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високоскоростни компютри – квантови или на платформа на 

блокчейн, аналитични продукти за разпознаване на образи и за 

работа с големи данни, изкуствен интелект за автоматизиране и 

визуализиране на анализа и превръщане на резултата във 

виртуален продукт, професионални технически устройства и 

технологии за 3D печатане. Използват се съвременни техники за 

фотографиране и видеозапис с голяма разделителна способност, 

разполагащи с възможности за работа в различна светлинна среда, 

използване на различен тип светлинни вълни. Създават се 

интелигентни фотографски крайни устройства като част от 

интернет на нещата и интернет на всичко. Възможностите за 

извършване на фотографско разузнаване са в пряка връзка с 

развитието на космическите технологии, тъй като обхватът на 

фотоснимките от космоса е многократно по-голям. От значение за 

своевременността на получаваната информация е възможността на 

съвременните технологии мигновено да предават получената 

информация и да общуват он-лайн помежду си. Така че като 

обобщение Сигурност 4.0 позволява на съвременното 

фотографско разузнаване да използва: големи данни, интернет на 

нещата, блокчейн, изкуствен интелект, космически технологии, 

безпилотни летящи устройства – дронове, суперкомпютри. 

Биологическо разузнаване. Свързано е с използването на 

всички възможности на технологическото разузнаване за 

получаване на информация за създаване, усъвършенстване и 

използване на ДНК технологиите. 

Радиолокационно разузнаване. За разлика от 

радиотехническото, радиолокационното разузнаване има активен 

характер. При него стационарни и подвижни платформи, 

разположени на земята, в морето, въздуха и космоса, изпращат 

свои радиовълни; отразени, те се връщат обратно, приемат се и 

след обработка се получава информация за местоположението и 

вида на тези обекти. Получената информация може да бъде 

визуализирана с помощта на технологиите за виртуална реалност 

или адитивните технологии. 

Акустично разузнаване. При него с помощта на съвременни 

технически средства се прихващат и локализират 
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местоположенията на обекти, генериращи звукови колебания. 

Това може да става със специални технически средства за 

засичане на звукови вълни от различен честотен спектър – вкл. 

инфразвукови, и различни типове микрофони; чрез 

радиоразузнаването, което следи всички предавания със звук; чрез 

следене на гласовите комуникации, както и чрез получаване на 

информация от акустични интелигентни датчици (вкл. смартфони, 

компютърни програми за гласови комуникации, телефонни и 

обикновени разговори). Събирането на информацията става в 

цифров вид и в съответни бази данни, някои от които могат да 

бъдат изградени върху блокчейн. Големият обем ни дава право да 

говорим и за големи данни и анализа им, както и за интернет на 

нещата в областта на звуковите комуникации. Специализираната 

техника за подслушване може да бъде инсталирана на модерни 

технологични платформи, така че може да се говори за ползването 

на дронове
141

 или на космически базирани платформи
142

. Накрая 

събраната информация може да бъде визуализирана чрез 

възможностите на виртуалното моделиране или адитивните 

технологии. 

Хидроакустично разузнаване. При него техническите 

средства прихващат звукови колебания във водна среда, което 

позволява да се откриват и проследяват обекти във водните 

басейни. Аналогично  на горното може да бъдат използвани 

определящите Сигурност 4.0 технологии като: големи данни, 

блокчейн за работа с тях, интернет на нещата, дронове с 

хидроакустични сонди, ограничен блокчейн  като основа на 

сигурни и неизменяеми бази данни. Планирането на работата по 
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 A new use for drones: Eavesdropping 

(https://www.gettysburg.edu/news/stories?id= f5366a8a-25ce-4f04-b39f-

d6c08ec95299&pageTitle=A+new+use+for+drones%3A +Eavesdropping) 

142
 Подслушвайки от космоса, американските спътници, които пресичат 

комуникациите, досега избягват цялата тежест на медийния контрол, който 

разкритията на Едуард Сноудън донесоха в други части на света на 

разузнаването. Счита се, че ултрасекретният свят на шпионски спътници е 

способен да прихване разговора ви по мобилния телефон. 

(https://www.aerosociety.com/news/eavesdropping-from-space/) 
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хидроакустичното разузнаване, както и създаване на действащи 

модели може да бъде поставено на основата на виртуални модели 

и сценарии. 

Сеизмично разузнаване. Технически средства, разположени 

в станции на земята или в космоса, фиксират колебанията на 

земната повърхност, което позволява да се установява възможно 

използване на геотехнологии с най-различни цели – 

разузнавателни, военни, проучвателни. Тук освен големите данни, 

интернет на нещата, блокчейна и геотехнологиите могат да се 

използват и виртуалната реалност и адитивните технологии за 

изготвяне на модел на случилото се или на резултат от конкретна 

дейност във вид на виртуален или мащабиран модел. 

Радиационно разузнаване. При него техническите средства 

представляват дозиметрични прибори, които замерват радиацията 

на въздуха и позволяват да се откриват и изясняват 

характеристиките на съществуваща ситуация и промените ѝ. 

Химическо разузнаване. С помощта на техническите 

средства се изучава химическият състав на съществуващия обект. 

Магнитометрично разузнаване. Състои се от апаратурна и 

аналитична част, които извършват мониторинг на отклонения от 

нормално съществуващия магнитен фон. Те могат да се дължат на 

специфични дейности от интерес за специалните служби. 

 И за трите последни вида са валидни направените по-горе 

разсъждения. 

Компютърно разузнаване. Добиването на разузнавателна 

информация чрез използване възможностите на 

киберпространството става по два начина. Първият е използване 

възможностите на Интернет, вторият по същество е свързан с 

проникване в кибер среда и събиране на налична информация. В 

първия случай можем да говорим за компютърно акумулиране на 

големи масиви от данни и интернет на нещата, 

високотехнологичен анализ, използване на облачни и блокчейн 

изчисления за анализ, използване на компютърен достъп до 

различни платформи за събиране на информация във въздух, на 

земя, във водна среда и в космоса, като крайните устройства могат 
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да бъдат опростени интелигентни датчици. Във втория – за 

високотехнологично проникване в системи и бази данни – 

хакерство и използване на информацията в полза на специалната 

служба. 

 Като заключение можем да обобщим, че техническото 

разузнаване позволява най-пълно реализиране и демонстриране на 

концепцията за Сигурност 4.0. При него се използват най-

обхватно високотехнологични решения – работа с големи данни и 

интернет на нещата, блокчейн, адитивни технологии, виртуална 

реалност, биотехнологии, геотехнологии. 

Основни методи на специалните служби в 

екосистемата на Сигурност 4.0 

 Основните методи, използвани от специалните служби са 

оперативна комбинация, оперативно проникване и 

дезинформация. Без да се спираме на теоретичните основи и 

тактически действия, които са разгледани в достатъчно много 

издания, посветени на действията и дейностите на специалните 

служби, ще акцентираме само на предоставените от високите 

технологии възможности за високоефективно и качествено 

въздействие върху противника предопределени от Сигурност 4.0.  

Оперативна комбинация 

Оперативната комбинация представлява синергично 

единство на подчинени на единен замисъл действия на 

специалната служба, въздействащи върху обекта на интерес, 

така че да го накара да демонстрира необходимо поведение. 

От гледна точка на Сигурност 4.0 действията за постигане на 

целения ефект, е най-добре да бъдат подложени на моделиране и 

експериментиране във виртуална среда. Поради сложността на 

действията и дейностите в сферата на сигурността възможният 

безопасен и конспиративен начин е извършване на виртуално 

моделиране и игрово изпробване на модела във виртуалната 

реалност
143

. Успешното реализиране е свързано с правилното 
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 A Virtual Reality Computing Platform for Real Time 3D Visualization, Y. 

Alvarado, M. Moyano, D. Quiroga, J. Fern´andez, and R. Guerrero 
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поставяне на приоритети и последователност на отделните 

действия, което може да бъде предварително изучено и проиграно 

с помощта на виртуални сценарии. Напр., виртуален сценарий на 

секретно проникване с няколко възможни развития, включително 

възникнали кризисни ситуации, предполагащи допълнителни 

възможни сценарии за развитие. Виртуален сценарий на 

проследяване, с кризисна ситуация, свързана с опита на обекта да 

излезе от полезрението на операторите – също възможна поли 

вариантност, опробвана във виртуална среда. За да бъде изграден 

убедителен модел и близки до реалността сценарии, е възможно да 

бъдат използвани големите данни, интернет на нещата – 

проследяващ местоположението и придвижването на всеки от 

виртуалните участващи, анализ и визуализация с помощта на 

изкуствен интелект на поли вариантни сценарии. 

При оперативната комбинация се осъществява тайно 

въздействие върху обекта на специалната служба, така че това да 

доведе до извършване от него прогнозираното желано действие, 

без той да осъзнае че го реализира под чуждо влияние. То е в 

основата на самата комбинация. Въздействието следва да 

мотивира обекта така, че да реши да осъществи подготвяното 

действие. Въздействието трябва да е точно премерено и насочено, 

а това е рисковано да се приложи без предварително проиграване 

на ситуацията. Отново се създава възможност за моделиране на 

промяната на околната среда и участниците в ситуацията по 

безопасен и с възможности за многократни повторения начин. И 

създаването, и изследването на модела, при който се извършва 

многократно проиграване на различни сценарии на оперативната 

комбинация, са възможни с използването на моделиране на 

виртуална среда и използване на изкуствен интелект за висока 

скорост на изграждане и променяне на ситуации – сценарии
144

. В 

провежданото проиграване се изясняват вероятни достатъчно 
                                                                                                                                                                 

(https://pdfs.semanticscholar.org/4050/ 

1e5813d44efa458b07ba507965cbb83af78a.pdf) 

144
 Virtual Reality for Artificial Intelligence: human-centered simulation for 

social science. Cipresso P., Riva G. 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26799903) 
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значими  условия, които оказват влияние върху съзнанието и 

поведението на обекта и които биха могли да оказват 

направляващо въздействие върху него и той да бъде принуден да 

се съобразява с тях в по-нататъшното си поведение. Когато се 

достигне до достатъчен набор от такива възможни промени, може 

да се продължи с работа по планиране на конкретната операция. 

Планирането трябва да отчете и ресурсните възможности, които 

службата притежава или смята да отдели за конкретната операция. 

За постигане на максимално ефективно действие, 

предхождано от план и възможни проиграни сценарии, е 

необходимо да се акумулират достатъчно пълни и достоверни 

данни за обекта на комбинацията. Това може да стане по 

стандартния начин на проучване, но съвременните технологии ни 

позволяват достигане на по-голяма точност, оперативност, 

достоверност и своевременност. Анализът на големите данни, 

достъпни за специалната служба, цялостната информация, която 

може да се използва, включително в реално време от Интернет на 

нещата, засягаща обекта и неговото обкръжение, използването на 

мощни компютри, вкл. основани на блокчейн, актуална 

информация, получавана чрез интелигентни устройства и датчици, 

позволяваща корекции съобразно реакцията на обекта (възможни 

са различни варианти и трябва да се разполага със сценарии както 

за благоприятно, така и за неблагоприятно развитие), включително 

и разположени на съвременни платформи – дронове, безпилотни 

автомобили, интелигентни мрежи за видеонаблюдение, 

многократно усилват възможността за ефективно въздействие, а 

следователно и за достигане на целта на специалната служба.  

Разбира се, за да се реализира оперативната комбинация в 

този модерен и ефективен стил, е необходимо специалната служба 

да притежава човешки, апаратен и финансов ресурс, което създава 

проблем при внедряване на високотехнологичните решения на 

Сигурност 4.0 в по-малките държави и специални структури. Тук, 

като че възможността е единствено в коопериране между 

службите, съвместна дейност в сферата на сигурността на 

отделните държави, споделянето на ресурси, а понякога и отказ от 
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известен национален суверенитет, отстъпен на конкретната 

международна структура. 

Оперативно проникване 

Оперативното проникване е метод на специалните служби, 

позволяващ им да получат таен достъп до интересуващите ги 

обекти (несанкциониран от собствениците), за да придобият 

информация и да окажат въздействие. 

Самото оперативно проникване може да бъда извършено по 

три начина: оперативно-техническо проникване; внедряване на 

агенти, служители под прикритие или нелегали; вербовка на лица 

в самите обекти. 

По отношение на оперативно-техническото проникване е 

валидно всичко, което бе казано в главата за специални 

разузнавателни средства и техническото разузнаване.  Така че 

Сигурност 4.0 включва използването на работа с големи данни и 

интернет на нещата, блокчейн, адитивни технологии, виртуална 

реалност, биотехнологии, геотехнологии и участие на изкуствен 

интелект. 

Подготовката предполага анализ, моделиране във виртуална 

среда, планиране, създаване на виртуални сценарии, проиграване 

и тренинг, създаване на 3D мащабирани копия на реални обекти, 

използване на обемна фотография и видеозапис, обучение във 

виртуална среда – анонимна класна стая, или виртуално копие на 

обекта за проникване и пр. 

Внедряването на агенти или служители се подчинява на 

правилата за подбор, обучение и управление както на щатните 

служители – нелегали и служители под прикритие, така и на 

работата със секретни сътрудници в рамките на Сигурност 4.0. 

(вж. по-горе  ). От тази гледна точка е задължително ползването на 

големи данни и анализа им, интернет на нещата и анализа на 

информацията от него, обучение и подготовка във виртуална 

среда, планиране и създаване на сценарии, които също следва да 

се проиграят, изпробват и усвоят във виртуална среда, блокчейн 

като основа на разпределен компютър или основа на бази данни с 

непроменяемо състояние. 
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Вербовката на вътрешен човек се подчинява на правилата за 

подбор, изучаване, привличане към секретно сътрудничество, 

обучение и възпитание на агента, инструктиране и поддържане на 

връзката с него. По същество всички възможности на Сигурност 

4.0 са налице и използването им е необходимо – работа с големи 

данни и интернет на нещата, виртуално обучение, моделиране, 

изследване и обучение, виртуална връзка, изкуствен интелект като 

подход за бързина, пълнота, своевременност при събирането и 

обработка на информация, при управлението на виртуално 

моделиране и тренинг. 

Тук трябва да се подчертае, че всички дейности по 

оперативното проникване са особено деликатни и предлагането, 

разрешаването и планирането им преминават през сложни 

процедури, гарантиращи конспиративност, максимална 

ефективност и възможната безопасност на участниците. Тези 

процедури се фиксират в съответните документи и за да не бъде 

допуснат пропуск или некоректно взимане на решение, възможен 

подход е използването на умни договори, базиращи се на частна 

блокчейн мрежа
145

. 

Оперативно дезинформиране  

Оперативното дезинформиране е метод на специалните 

служби, за предоставяне на противника на специално подготвени 
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 Частен (ограничен, затворен) блокчейн. Предприятията могат да създават 

частен блокчейн, за да защитават поверителността и сигурността на своите 

данни. Участието в частен блокчейн изисква покана, която също е 

валидирана от мрежовия стартер или набор от правила, които могат да 

бъдат въведени. Такава мрежа е известна като разрешена мрежа и поставя 

ограничение за това, на кого е разрешено да се присъедини. Частните 

блокчейн също могат да ограничат активността на участниците, така че 

определени транзакции могат да се извършват само от определени 

участници, а не от други, въпреки факта, че те са в мрежата. Това създава 

допълнителен слой на поверителност. (https://medium.com/luxtag-live-

tokenized-assets-on-blockchain/private-vs-public-blockchain-what-are-the-

major-differences-d92a504f3a4a) 

 

https://medium.com/luxtag-live-tokenized-assets-on-blockchain/private-vs-public-blockchain-what-are-the-major-differences-d92a504f3a4a
https://medium.com/luxtag-live-tokenized-assets-on-blockchain/private-vs-public-blockchain-what-are-the-major-differences-d92a504f3a4a
https://medium.com/luxtag-live-tokenized-assets-on-blockchain/private-vs-public-blockchain-what-are-the-major-differences-d92a504f3a4a
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дезинформационни материали с цел заблуда и подтикване към 

извършване на действия, необходими на самите служби. 

Приложението на оперативното дезинформиране в работата 

на специалните служби е универсално и често използвано при 

разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпна дейност. 

Важно значение при дезинформирането има самият 

дезинформационен материал, като той може да съдържа напълно 

измислена информация, смесица от истинска и фалшива 

информация, информация, която е истинска и достоверна, но 

получена от противника по начин, който го кара да я възприема 

като фалшива. Общото във всички материали е, че действителната 

информация в тях може да се провери, така че да доведе до 

преценка за истинност и полезност на целия материал. Там където 

е имплантирана фалшива информация, противникът е лишен от 

възможност да извърши проверки. При поднасянето на изцяло 

достоверна информация се използва компрометиран източник, 

създаващ противоположно на фактите впечатление. 

Дезинформирането ще зависи изключително много от вида 

на подготвения дезинформационен материал и подхода, чрез 

който той се предоставя на „противника―. Формите са писмена, 

устна и демонстративна. 

При писмената форма на противника се предоставят 

изготвени писмени материали, при това по начин, който го 

затруднява при придобиването и го кара да мисли че със свои 

собствени усилия и използване на значителни ресурси е получил 

съответните документи. 

Тук високите технологии могат да се използват при 

събиране на информацията за документа и изясняване на 

очакванията на противника. Приложими са всички възможности 

на Сигурност 4.0 – анализ на големи данни и данни от интернет на 

нещата; моделиране на процедурите за поднасяне на материала и 

отделни сценарии, които се проверяват и тренират в условията на 

виртуалната реалност, използване на изкуствен интелект за анализ 

и подготовка на материалите и сценариите за придвижването до 
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противника, блокчейн и умни договори за формализиране на 

процедурите по задвижване на операциите по дезинформиране. 

Устната форма варира от разпространяване на слухове до 

провеждане на разговори и режисиране на радио- и телевизионни  

предавания, при които в отделни разговори, интервюта или 

различни медийни формати се изговорва необходимото, 

поднесено по убедителен начин. Тук Сигурност 4.0 предлага 

възможностите за информация и анализ чрез съвременните 

технологии, невро лингвистично програмиране
146

 на участниците 

в разпространението. 

Демонстративната форма на дезинформиране предполага 

показване на противника на достоверно изглеждащи обекти, от 

които се интересува. Това създава възможности за пълна 

реализация на концепцията на Сигурност 4.0 чрез създаване на 

виртуални образи, както и на 3D модели с използване на 

адитивните технологии. Моделирането на убедителни образи или 

модели, които при това следва да се създадат в ограничен времеви 

интервал, може да бъде осъществено с помощта на изкуствен 

интелект, а тяхното въздействие да се изпробва в специално 

създадена виртуална среда, позволяваща критичен поглед и 

корекции за постигане на по-голяма ефективност. Когато 

противникът се опитва да разгледа обекти с помощта на дронове 

или космически базирани платформи, то високоефективни 

компютри – квантови или създадени върху блокчейн платформа 

позволяват моделиране и излъчване на съответни образи и 

сигнали, неразличими от реалните. 

Обикновено трите форми се прилагат комплексно, а това 

значи, че се използва цялата гама на възможности, предлагана при 

Сигурност 4.0 – от големите данни и техния анализ до 

космическите и геотехнологиите. 
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За да бъдат те максимално ефективни, трябва да се спазят 

следните условия: 

- Перфектно познаване на оперативната обстановка – 

използване на технологиите, прилагани в агентурното и 

техническото разузнаване. 

- Качествено изготвяне на дезинформационния материал – 

за ефективността следва да се използват основно 

възможностите на изкуствения интелект, виртуалното 

моделиране и адитивните технологии. 

- Използване на разнообразни и независими един от друг 

канали за предоставяне на противника на материалите. 

Всеки от възможните канали следва да се проучи, 

моделира и извърши тренинг, както и да се изготвят и 

тестват алтернативни сценарии (най-лесно и бързо във 

виртуална среда), така че операциите да постигнат целения 

ефект. 

- Отчитане реакцията на противника. Тя може да бъде 

прогнозирана чрез моделиране, в съчетание със 

съществуващите възможности на агентурата, специалните 

разузнавателни средства и техническото разузнаване, така 

че при необходимост навременно да се приложат 

подготвените алтернативни сценарии. Изкуственият 

интелект може да създаде предимство при възникване на 

непредвидена ситуация, за който не е подготвен сценарий. 

В такъв случай скоростта на висококачествени компютри, 

виртуалната среда и изкуственият интелект създават нови 

приложими сценарии. 

В заключение можем да твърдим, че е напълно възможно, а 

в близко бъдеще дори задължително, прилагането на методите на 

действие на специалните служби да бъде осъществявано в 

условията на високотехнологични решения, предлагани от 

Сигурност 4.0. 
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Специалните служби и новите технологии 

Нова парадигма в службите за сигурност, възникнала 

като следствие на новите технологии 

В повечето разузнавателни служби са налице няколко 

парадигми, определящи смисъла и съдържанието на 

разузнавателната дейност: радиоелектронно разузнаване; визуално 

разузнаване; разузнаване чрез измерване на сигнатурата и 

параметрите на целите и обектите; агентурно разузнаване; 

разузнавателен анализ на базата на общодостъпни източници и 

геопространствено разузнаване. 

Проявата на Интернет на нещата и на Големите данни като 

явления сериозно предопределящи възможностите за ефективно 

разузнаване и контраразузнаване показва, че специалните служби 

вземат предвид тези нови технологии, новите възможности за 

събиране и анализ на данни. Въвеждането им генерира нова 

парадигма: темпорална разузнавателна информация. Тя не е тясна 

методология за събиране на конкретни разузнавателни данни, 

която се фокусира върху определени източници, а цялостен 

подход за събиране и анализ на данни глобално и тотално. Тя 

предполага, че повечето хора и инфраструктури ще бъдат 

наблюдавани и че някои от данните могат да бъдат събирани, 

анализирани и съхранявани, генерирани за разузнаване и 

създадени нови. Всъщност този подход, невъзможен преди 20 

години, е напълно приложим днес, защото всеобщата 

цифровизация води до създаване на електронен аватар на всеки 

човек. 

Такъв подход позволява да се изследват нови хипотези 

върху стари данни, които са били събрани и съхранявани без 

никаква реална цел. В миналото разузнавателните служби са 

събирали данни избирателно поради трудностите на процеса и 

високите разходи за съхраняване на голямо количество 

информация. Но сега, когато се базират върху свързаните сензори, 

наличието на устройства, които предават данни почти нон-стоп, 

разузнавателните агенции трябва само да се грижат за това да се 

селектират данните, които съществуват и се натрупват с 
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невъобразими темпове от десетки гигабайта дневно. В резултат на 

това те имат на свое разположение мощен инструмент, защото 

когато има някакви промени или изникне интересен факт, 

анализаторите имат възможност да прилагат по отношение на 

акумулираните данни по същество „връщане времето назад―, за да 

се види какво се крие зад тези събития, как са възникнали и са се 

развили. Крайната времева разузнавателна платформа на това, 

което се случва навсякъде, разбира се ограничена за конкретно, 

събитие, място и интерес, позволява събитието по желание да 

може да се мащабира, стопира, превърта назад (подобно на видео) 

– с пълен коментар за състоянието на физическото и психическото 

здраве на всеки човек или структура, подробности за които са 

получени с помощта на преносими устройства или гигантски вече 

количества интелигентни датчици. 

Съществуват два основни технологични проблема, свързани 

с темпоралната разузнавателна информация (ТРИ), които 

всъщност са и проблеми на всеобщата цифровизация и големите 

данни. 

Първият проблем е акумулирането на данни. Прилагането на 

ТРИ означава, че трябва да съхраняваме големи количества данни 

за по-късно разглеждане. Очаква се до 2020 г. Интернетът на 

нещата да събере повече от 600 зетабайта данни – това са 600 

трилиона гигабайта. Независимо от огромния обем, получените 

данни могат да бъдат разделени на следните основни групи: 

звукови записи, наблюдение на местоположението и дейността, 

както и изображения, направени от свързани камери за 

наблюдение. Освен това, възможностите за масово съхранение на 

данни през последните няколко десетилетия се подобриха и няма 

ограничения за усъвършенстване и разширяване на обема на т. нар 

мащабирани бази данни с облачно съхраняване и изчисления. 

Вторият технологичен проблем е да се филтрира огромно 

количество данни, за да се намери необходимата информация. 

Този проблем е решен от бързото подобряване на изкуствения 

интелект, който с помощта на невронна мрежа придобива 

способността да разпознава лица, предмети и дори абстрактни 

понятия в снимки и видео. Обработката зависи от наличието на 
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действени инструменти за анализ на големи данни, а както ще 

видим по нататък в материала в момента съществуват достатъчно 

висококачествени и високопроизводителни програми. 

Трябва ли агенциите за сигурност да разполагат с всички 

възможности на ТРИ? По същество секретните служби разполагат 

и днес с такива правомощия и събират максимално достъпната 

информация. Големите данни и Интернетът на нещата само ще 

увеличат обема на събираната и обработена информация. От 

значение е и ясно изразената тенденция за бързо развитие на 

Интернет на нещата към Интернет на всичко – концепцията за 

всеобща свързаност е в развитие и се осъществява.  

Разбира се, гражданите са сериозно обезпокоени от 

нарастващата способност на правителствата да контролират 

масово живота на обикновените хора. Специалните служби не 

трябва да пренебрегват тези страхове; те трябва да се опитат да ги 

намалят. Например, властите могат да използват изкуствен 

интелект, за да идентифицират потенциални терористи, без да е 

необходимо конкретно лице да разглежда лично данните на 

милиони граждани. Тези институции биха могли да предоставят 

някои от алгоритмите за публичен контрол. Такава прозрачност 

ще спомогне за предотвратяване на злоупотреба с информация, 

както и за откриване на грешки. 

Специалните служби често са обвинявани, че не са готови за 

решаването на бъдещи проблеми. След като са  ясни тенденциите 

за развитие в сферата на Големите данни и Интернет на нещата и 

се създава нова парадигма в сигурността, тези институции най-

после придобиват стабилна възможност да действат проактивно. 

Това, разбира се, е най-важното предимство, което могат да 

притежават по отношение на своите противници и съществуващи 

и бъдещи заплахи. Това е един от компромисите, които 

гражданите на демократичните държави ще трябва да приемат, 

защото използването на новите технологии от престъпници и 

противници не е фантазия, а реалност, спрямо която трябва да се 

действа адекватно. 
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Специалните служби и големите данни 

Анализът на натрупваща се информация става все по-

обхватен и необходим и зависи най-вече  от човешкия капитал и 

образованието – нужен е многостранен подход. Това включва 

разглеждане на действителната работа на учените – анализатори 

на данни в разузнавателната общност. Академичните програми в 

областта на науката за данни са сравнително редки, практически 

те сега се изграждат. Висшите учебни заведения са източник на 

изследвания и технологии за всички видове индустрии, 

включително сигурността.  

Стандартните концепции за големи данни се фокусират 

върху различни „V― - обем, скорост, стойност, достоверност
147

 и 

разнообразие от това, което представляват натрупани зетабайта 

данни. Освен това големите данни често се акумулират, 

интегрират и използват в реално време; може да се появят в 

структурирана или неструктурирана форма, да бъдат 

изключително изчерпателни, но и много прецизни и могат лесно 

да се комбинират с други източници на информация. По този 

начин, основен тласък на използването на големите данни е 

идеята, че може да се премине отвъд ограничеността на извадката, 

като по същество обект е цялото N-пълноценно население.  

Някои експерти определят концепцията за използването на 

Големите данни така: 

1. Технология: максимизиране на изчислителната мощност и 

алгоритмична точност за събиране, анализ, свързване и сравнение 

на големи масиви от данни. 

2. Анализ: изготвяне на големи масиви от данни за 

идентифициране на модели, за да се направят икономически, 

социални, технически и разузнавателни прогнози. 

3. Митология: широко разпространеното убеждение, че големите 

масиви от данни предлагат по-висока форма на интелигентност и 

знания, които могат да генерират прозрения, които по-рано са 

били невъзможни, с аурата на истината, обективността и 

точността. 

                                                           
147

 От англ. Volume, Variety, Velocity,  Veracity (б. а.) 



194 

 

Академичната литература за анализа и операциите с големи 

данни и разузнавателни данни остава до голяма степен абстрактна, 

като в по-тесен фокус се обръща в областите на събиране на 

масови данни за борба с тероризма (и свързаните с това 

граждански свободи и проблеми с поверителността).  

Първо и най-важно е да се определи точно какви видове 

въпроси за разузнаване и проблеми с големи данни могат да 

помогнат за адресиране, изготвяне на списъци, които 

непрекъснато ще нарастват. Марк М. Лоуентал
148

 казва, че някои 

от най-трудните предизвикателства за разузнаването – като 

разпознаване на намеренията на чуждестранните лидери, няма да 

бъдат изяснени с големи данни. Просто няма големи данни по 

такива въпроси. Това може да е валидно изявление, но големите 

данни със сигурност могат да позволят идентифициране на 

неизвестни досега връзки. Дори ако контекстът и причинно-

следствената връзка на тези взаимоотношения остават неизвестни, 

е възможно намеренията (или може би по-важното – поведението) 

да са свързани с неизвестни към момента фактори. Това може да 

бъде от голяма полза за анализаторите и политиците, макар и да 

сочи към други проблеми. Предизвикателство ще бъде да се 

обяснят аналитичните прогнози и предположения, основани на 

големи данни, на създателите на политики, които ще бъдат 

скептични към предприемането на действия въз основа на 

изработени от аналитиците на големи данни прогнози и варианти 

за решения. Ще трябва да се определят прагове и политики по 

отношение на предприемането на различни оперативни, 

разследващи и политически стъпки в като последствие на 

понякога несигурни корелации.  

Отчасти ще зависи от учените-анализатори на големи данни, 

с широка и интердисциплинарна подкрепа, включително от други 

аналитици на разузнаването, да се идентифицират, проследят и 

проверят всички подобни потенциални връзки и да се предадат на 

политиците.  
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Кевйн Лим
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 пише за използването на големи данни за 

анализ на стратегически разузнавателни данни, но спецификата по 

отношение на ползването и източниците в повечето случаи 

липсва. Той обсъжда използването на социалните медии като 

източник на анализ на настроенията, който може да помогне на 

разузнавателните агенции и политиците да предвидят по-

дългосрочни тенденции и стратегически промени (като 

движението „Арабска пролет―). Това със сигурност е от огромна 

полза и стъпка напред.  

Масово събиране и извличане на данни на телефонни 

метаданни и компютърни комуникации (PRISM) са двете области, 

които получиха най-голямо внимание в медиите и 

обществеността. Тези програми се изпълняват главно с цел борба 

с тероризма. Множество проучвания, включително независимо 

проучване, поръчано от Белия дом, и друго – от Фондация „Нова 

Америка―, установиха, че тези програми имат ограничена 

ефективност за предотвратяване на терористични атаки. Разбира 

се, по-големите въпроси на публичната политика и нормите в 

демократичното общество са ключови и до известна степен са в 

ръцете на избирателя и избраниците му. Дори федералните съдии 

в САЩ се различават по конституционното си тълкуване на 

масовото събиране на данни от  НСА.  

С широко разпространената сега употреба на дронове във 

военни и антитерористични операции, включително такива 

апарати, които могат непрекъснато да прихващат и ретранслират 

видео емисии на огромни повърхности, количеството на 

събраните данни надвишава аналитичния капацитет за 

обработване и осмисляне на тази разузнавателна информация. 

Въпреки че това не е нов проблем като цяло, това е нова 

възможност, генерираща нови предизвикателства. Този нов 

източник на специализирана информация създава буквално години 

наред дефицит на кадри с все по-голяма скорост. Свързан проблем 

с новите „големи‖ източници на информация, които могат да 
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подпомогнат оперативните работници, е покритието и 

комуникацията с операторите на място. Това разбира се създава и 

нови и плътни информационни потоци, които те трябва да изучат 

и включат към способностите за анализ, прогнозиране и 

усъвършенстване на оперативните действия. Експерти твърдят, че 

анализите, тясно специализирани за отбранителни, разузнавателни 

и военни операции, остават донякъде незрял продукт, отчасти 

поради  тайния характер на съответната информация и ползване. 

Публичността помага  за привличане на съществуващ ресурс и 

улеснява работата по разработка на нов инструментариум и 

неговото внедряване. 

Възможностите за подкрепа на мисии за сигурност и 

разузнаване също присъстват в области като пристанищна 

сигурност (контрабанда и трафик), пране на пари и 

киберсигурност. Дейността и транзакциите могат да бъдат 

идентифицирани чрез прехващане на данни и комбинирани, за да 

се идентифицира вероятна незаконна дейност, и отново, 

анализаторите-учени ще трябва да определят какви модели 

вероятно демонстрират свързаност с престъпления и заплахи в 

тези области. Учените в сигурността и разузнаването трябва да 

могат да създават модели, които им позволяват да идентифицират 

реални ситуации, в които с тези системи се злоупотребява, да 

разделят сигнала от шума и „да намират иглата в купа сено― по-

ефективно, при условие, че е известно как изглежда тя. 

Големите данни и науката за данни създават подходящи 

възможности за прогнозиране в области като изменението на 

климата и пандемията. Тежките метеорологични събития се 

оказват сред най-сериозните заплахи за гражданската и 

националната сигурност, а големите данни и компютърни 

виртуални модели създават симулации, които могат да помогнат 

за прогнозиране на промени и въздействия с голяма степен на 

вероятност. Пандемиите от едни части на света могат да се 

разпространят светкавично и във всички посоки, да създадат 

извънредни ситуации в областта на общественото здраве на места 

и по целия свят –това определено е проблем на сигурността, макар 

че може да бъде класифициран като проблем на широката 

сигурност.  
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Без съмнение има много други предизвикателства и 

използването на големи данни и науката за данните ще помогнат 

на организациите за разузнаване и сигурност да се ориентират и да 

действат изпреварващо. Възможно е новите модели и алгоритми 

да създават политически и финансови прозрения, които не са били 

възможни по-рано. Както ще бъде посочено по-долу за ролята на 

академичните среди в работа с големите данни, се разработват и 

инструменти за подпомагане на откриването на оръжия за масово 

унищожение и трафик на хора, наред с други проблеми и заплахи. 

Възможностите и приложенията спрямо целия спектър на по-

традиционните, както и нововъзникващите проблеми в 

сигурността вероятно ще бъдат използвани от службите за 

сигурност. Ако трябва да бъдем откровени, специалните служби 

нямат друга опция освен да използват новия инструментариум, 

защото само така ще могат да постигат целите и изпълняват 

задачите си в съвременния високотехнологичен свят. И тъй като се 

появяват нови видове големи данни, ще последват нови 

приложения и учените/анализаторите на данни със сигурност ще 

упражняват способностите си при идентифицирането или 

конструирането на нови информационни масиви. 

Независимо от разнообразния потенциал от хора, 

технологии и инструменти, съществуват допълнителни 

ограничения за сглобяване на големи картини, които ще 

осъществят пълната реализация на ползите от големи данни за 

сигурността. Вероятно бюджетни ограничения и мудните процеси 

за възлагане на обществени поръчки могат да доведат до 

изоставане както в технологиите, така и в използването на 

големите данни. Не трябва да се забравя, че експоненциалното 

развитие на технологиите и способите за ползването им в сферата 

на сигурността се развиват светкавично във времето и забавянето 

дори с месеци, може да доведе до гигантско реално изоставане. 

Ограниченията на човешкия капитал и набирането на служители в 

тази област ще продължат да представляват основно 

предизвикателство, ограничения, които по презумпция би 

трябвало да бъдат намалени, при разумно пренасочване на ресурси 

и интереси във висшите учебни заведения, подготвящи 
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специалисти по анализ, като се преориентират към иновативни 

специалности свързани с работата с големи данни и съпътстващи 

технологии. Сериозни са предизвикателствата пред общественото 

разбиране на големите данни и въпросите на доверието, когато 

става дума за програми, реализирани от общността на 

разузнаването. По този начин, ако сектор сигурност иска да 

използва големи данни по устойчив начин, обществеността и 

техните избрани представители ще трябва да разберат ролята на 

големите данни за защита и обезпечаване на националната и 

гражданската сигурност. Стабилността и безопасността в епоха на 

експоненциално умножаваща се информация изискват широките 

контури на тези нови приложения и технологии да бъдат 

разбирани. Разбира се, специфичните специални методи, 

инструменти и употреби няма как да бъдат част от общественото 

знание. 

Друго препятствие за оптимизираната употреба на големи 

данни в сферата на сигурността е, че достъпът до данни както на 

вътрешно, така и на международно равнище неизбежно може и 

трябва да има ограничения. 

Ограниченията за събиране в рамките на отделна страна ще 

намалят количеството големи данни, достъпни за службите. Макар 

тези ограничения да не засягат чуждото събиране (резултат на 

чуждо разузнавателно присъствие) до същата степен, някои 

видове потенциално полезни данни, за които е доказано, че 

помагат за моделиране и прогнозиране на различни резултати и 

поведение на обекти на интерес на специалните служби в някои 

контексти може просто да не бъдат фиксирани, филтрирани и 

предоставени на разположение. Както и в други източници на 

сигурност, отказът и измамата също могат да възпрепятстват 

достъпа до големи данни, тъй като потенциалните обекти се учат и 

работят за собствено високо ниво на сигурност, така че да 

избегнат наблюдението и оставяне на възможни за откриване 

следи, включително и цифрови. Освен това, ограничените 

събития, които могат да бъдат свързани с престъпни намерения, 

трудно могат да бъдат свързани с източници на  големи данни или 

поне по начини, които могат да бъдат разпознати и следователно 
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прогнозите и прогнозните оценки на аналитиците на големи данни 

вероятно ще бъдат минимални в тези области.  

Необходимо е да бъдат проучени и други проблеми, 

например, как екипите за работа с научни данни трябва да бъдат 

структурирани и след това интегрирани с аналитици, реализиращи 

действителен аналитичен продукт в сферата на сигурността. 

Трябва ли учените в областта на големите данни да предоставят 

аналитични данни за съществуващи продукти и/или да 

предоставят самостоятелни оценки? Как други анализатори ще 

реагират на този нов клас практикуващи разузнавателен анализ и 

какво допълнително обучение може да им е необходимо, за да 

взаимодействат класическите аналитици ефективно с този нов тип 

учени-анализатори? Как анализаторите на разузнаването могат да 

разберат и проверят информационните източници и анализите, 

получени от колегите си, работещи в сферата на големите данни, 

за да подобрят реално продуктите на разузнаването? 

Експериментирането и базираната на доказателства практика най-

добре ще разрешат тези проблеми и въпроси, като помогнат за 

постигане на най-безпроблемни и добавящи стойност практики и 

взаимоотношения, но това е път, изискващ времеви ресурс – нещо 

което в разузнавателните служби обикновено е дефицит. 

Задължително ще трябва да отговорим на въпроса какво 

означава на практика да си учен-анализатор на големи данни  в 

сферата на сигурността. Разбира се, практикуващите учени-

анализатори няма да са единствените експерти по анализ в 

разузнаването.  Практиката на анализа в сигурността търси 

приложения за големи данни, които позволяват на нетехническите 

потребители да взаимодействат с тази информация чрез системи, 

които позволяват сравнително прости заявки за получаване на 

сложни и проницателни резултати. Този подход няма бързо и 

еднозначно решение, но една от възможностите е обучение на 

бъдещи анализатори възможно от най-ранно ниво – от 

студентската скамейка. 

 Ако науката за данните е най-добре определена от това, 

което всъщност правят учените в сферата на големите данни, то 

дефинирането на науката за данни в контекста на сигурността 
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предполага да се разгледа какво се очаква да правят тези 

специфични експерти в разузнавателната общност, какъв следва 

да е произведеният от тях продукт.  

Ето как вижда ЦРУ
150

, едно от най-големите и ресурсно 

обезпечени разузнавания, възможността и необходимостта за 

рекрутиране на експерти по големи данни, които официално 

тиражира в медиите: „Имате ли страст да създавате решения, 

управлявани от данни, за най-трудните проблеми в света? 

Разузнаването се нуждае от технически специалисти, които да 

организират и интерпретират Big Data, за да информират лицата, 

вземащи решения в САЩ, да постигнат успешни операции и да 

оформят технологиите на ЦРУ―.  

За да реализира тези възможности, разузнаването търси 

кандидати, които имат следния опит: 

• Анализ на данни 

• Информатика 

• Математика 

• Статистика 

• Икономика 

• Операционни изследвания 

• Изчислителни социални науки 

• Количествени финанси 

• Инженерство 

• Други полета за анализ на данни 

Изискванията за входно ниво включват съответната 

бакалавърска степен, „и опит с приложни количествени 

изследвания, работещи с данни от реалния свят, или чрез 

дипломни изследвания, стажове или трудов стаж с нива, 

изискващи нарастващо образование и опит―
151

. Тези, които влизат 

с по-високо ниво на развитие, трябва да имат бакалавърска или 

магистърска степен и две до пет години опит в науката за данни 
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или тясно свързана област. Трябва „да демонстрират способност 

за успешно завършване на проекти с големи или непълни набори 

от данни и да могат да предлагат решения.― На ниво пълна 

производителност се изисква кандидатите да имат магистърска 

степен или еквивалентен трудов стаж, както и пет или повече 

години от критичен опит
152

. 

Този тип аналитици следва да бъдат много креативни,  

любопитни и комуникативни – необходимостта учените за данни 

да работят в интердисциплинарни екипи, а не сами, за да бъдат 

най-ефективни са задължителни със сигурност.  

Понякога аналитиците на големи данни се описват като 

компютърни експерти, които осигуряват връзката между 

аналитичните, техническите и комуникационни потребности в 

разузнаването. Те разработват мащабируеми аналитични решения 

и ги прилагат към най-големите проблеми с данни, за да 

подкрепят мисиите за анализ на разузнавателна информация. По 

този начин аналитиците на големи данни се разглеждат като 

„хибрид от компютърни учени и аналитици―, свързвайки 

високотехническия с аналитичния потенциал.  

Отговорностите на аналитиците в този случай може да бъдат 

описани така: 

- Прилагане на научни техники за оценка на данни, 

извършване на статистически изводи и извличане на 

данни; 

- Комбиниране на съществуващите материали/информации 

за структурата, синтаксиса и обработката на данни с 

функциите за събиране, организиране и манипулиране на 

набори от данни, за да бъдат синтезирани материали за 

нуждите на сектора за сигурност; 

- Документиране и представяне на анализа на данните и 

неговите заключения за оценка от линейни анализатори от 

разузнаването и техните ръководители; 
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- Акумулиране на изисквания за препоръчани или 

належащо необходими подобрения;  

- Разработване на аналитични планове, инженерно 

поддържащи алгоритми, проектиране и внедряване на 

решения, които реализират  аналитични планове.  

За постигане на новосъздадените изисквания и стандарти не 

е възможно да се работи без създаване и реализиране на 

национални и международни програми за висше образование, 

големи данни и разузнаване
153

 

Все по-популярни стават специалностите, свързани с 

проблемите на сигурността в университетите и висшите училища 

в страната. За съжаление, макар че тези специалности са много 

модерни, нито една от тях не е специализирана изцяло за 

разузнавателен анализ и все още липсват обособени направления 

за анализ на Големи данни.  

Несъмнено такива програми не могат да бъда ефективни без 

разбирането и подкрепата на държавата и когато разговарям с 

колеги преподаватели и ръководители в сигурността, те са на 

мнение, че това няма как да бъде осъществено у нас. Оставам на 

мнение, че ефективна сигурност не може да бъда постигната без 

активен професионален анализ, а от само себе си се разбира, че 

водещ в него следва да бъде анализът на големи данни поради 

естественото развитие на високите технологии. 

Науката за данни, разузнавателният анализ и анализът на 

големите данни често се интегрират в различни академични 

програми в развитите държави и това не е изненадващо. 

Програмите за академична степен в областта на анализа са 

проектирани главно за работа с големи данни, а в някои случаи 

науката за данни и разузнавателния анализ се комбинират в една 

програма
154

.  
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До преди 6-7 години  битуваше представата, че в света и 

Европа има малко или почти никакви академични степени по 

анализ, нещо, което със сигурност и драстично се променя днес. 

Като погледнем към научните данни, програмите за големи данни 

и разузнавателните анализи в най-добрите световни университети, 

изглежда, че разузнавателните агенции няма да имат недостиг на 

потенциални анализатори за научни данни през следващите 

години
155

. Само в САЩ съществуват тридесет и шест 

университета и общо осемдесет и три програми по анализ, свързан 

със сигурността и големите данни. В Европа те са значително по-

малко, но е абсолютно сигурно тяхното приоритетно развитие в 

следващите години. 

Разбира се, разузнавателните агенции не са единствените 

организации и работодатели, които се нуждаят от анализатори на 

големи данни. Вероятно по-високото заплащане в частния сектор 

ще създаде конкуренция при подбора на кандидати между 

различните частни и държавни институции. Но конкуренцията ще 

даде тласък за общо ниво на заплащане и поддържане на 

стандарти при предлаганите специалисти и услуги. 

Какви умения ще са търсени и приоритизирани: 

- Извличане, организиране, комбиниране и филтриране на 

данни от различни частни и публични източници на данни; 

- Съхраняване и записване на данни от различни частни и 

публични източници; 

- Прилагане на подходящи техники за откриване на модели 

и прогнози за сектор сигурност и за подкрепа на 

стратегическото вземане на решения и действия; 

- Изготвяне и представяне на аналитични констатации в 

лесни за разбиране писмени, устни, визуални и (или) 

мултимедийни формати. 

                                                                                                                                                                 

Политехническият институт Rensselaer (RPI) предлага също програма за 

научни изследвания и анализи на данни. 

155
 Уебсайтът Data Science 101 поддържа невероятно изчерпателен списък на 

програми в областта на науката за данни, големи данни и анализ. 

(https://101.datascience.community/) 
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 Тези резултати се постигат след изучаване на следните 

дисциплини: наука за данни, визуализация на данни, инструменти 

за извличане на научни данни, технологии за създаване и работа с 

бази данни, теории и приложения за използване от разузнаването 

и в сигурността, разузнаване и стратегия, геопространствено 

разузнаване, анализ на социалните медии, анализ на общественото 

здраве
156

. Вижда се че тематиката обхваща проблеми както на 

тясната, така и на широката сигурност. Изучаваните дисциплини 

позволяват реализация и в частния сектор. 

 Осъзнатата нужда от специфичен анализ в разузнаването 

води до неминуемо партньорство между държавата (сектора 

сигурност) и академичните среди, което решава редица въпроси, 

свързани с ресурса, практики и стажове, рекрутиране и пр. В 

момента се разработват и се внедряват програми, насочени към 

крайбрежната устойчивост, опазване на границата, търговията и 

имиграцията, критичната устойчивост на инфраструктурата, 

защитата на храните, тероризма и морската сигурност, наред с 

други
157

.  

Приоритетните области на изследване в тези програми 

включват: 

 Интегрирани проекти за обществена безопасност; 

 Експерименти за устойчивост на структури, служби и 

организации; 

 Планиране на евакуация; 

 Visual Analytics за приложения за сигурност; 

 Събиране и филтриране на информация;  

 Информационни мрежи и анализ; 

 Информационно моделиране и симулация; 

 Информационна база за вземане на решения; 
                                                           

156
 Програмата в Mercyhurst отнема две години, и се оценява положително 

от разузнавателната общност на  САЩ.  (https://www.mercyhurst.edu/)  

157
 Partnerships between government and academia have become a feature of big 

data and data science activities in universities and colleges, including the 

Department of Homeland Security’s (DHS) Center for Visualization and Data 

Science Analytics (CVADA). (https://www.dhs.gov/topic/intelligence-analysis) 
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 Гранична сигурност (пристанищна охрана, непридружени 

чужденци); 

 Кибер атаки; 

 Наблюдение на заболяванията; 

 Преодоляване на природни бедствия; 

 Предотвратяване на трафик на деца; 

 Сигурност на спортните мероприятия; 

 Градска сигурност; 

 Брегова охрана. 

Създадени са и работят обучителни програми за иновативна 

интерактивна визуализация, анализ и инструменти за вземане на 

решения
158

. Изучават се дисциплини като: 

 Разследващ анализ и откриване на аномалия; 

 Идентификация на тенденциите и прогнозиране; 

 Пространствено-времево изследване и визуален анализ; 

 Вземане на решения, основани анализ на риска и 

разпределение на ресурсите; 

 Изображения / видео анализи и разпознаване; 

 

Сектор сигурност трябва да упражнява дължимата грижа 

при идентифицирането на възможностите, употребите, 

ограниченията и проблемите в ерата на големите данни. 

Аналитиците-изследователи, както в дисциплините, свързани с 

големите данни, така и в изследвания по отношение на 

сигурността, също следва да имат постоянна роля в подпомагането 

на отговорите на редица критични въпроси: Какви са новите 

прозрения и аналитични продукти, които стават възможни; Как 

съществуващите анализи и продукти могат да бъдат подкрепени 
                                                           

158
 VACCINE е департамент, спонсориран от Министерството на 

вътрешната сигурност, който разработва инструменти за седемте 

компонента на DHS, които включват Федерална агенция за управление на 

извънредни ситуации, Служби за гражданство и имиграция на САЩ, 

брегова охрана на САЩ, митническа и гранична защита на САЩ, 

американска имиграция и митническо правоприлагане, секретна служба на 

САЩ, и администрация за сигурност на транспорта. 

(https://www.purdue.edu/discoverypark/) 
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чрез включване на поддръжка от науката за данните. Успешното 

изясняване на подобни проблеми ще помогне на сектор сигурност 

да привлече и запази най-добрите анализатори на данни и ще 

гарантира, че ще ги използва максимално ефективно и 

целесъобразно. 

Способността на разузнавателната общност да привлича 

експерти по големите данни и свързани с тях практики и 

технологии ще бъде от ключово значение за оптимизирането и 

управлението на информацията за големи данни през следващото 

десетилетие. Учените-анализатори на големи данни, които ще се 

присъединят към разузнаването, ще имат за задача да проучат 

всички потенциални приложения и ползи от рязък напредък в 

специализираното използване на данните и технологиите. 

Креативните служители ще бъдат също толкова важни и 

потенциално дори по-важни от практикуващите конвенционалния 

анализ на разузнаването и оперативните работници. 

Много от уменията и качествата – любопитство, 

креативност, енергия и способност за растеж и приспособяване, 

които изграждат един анализатор на данни изглеждат 

изключително важни и за конвенционалната работа на 

аналитиците в разузнаването. През 1957 г. Вашингтон Плат 

отбелязва, че служителите на разузнаването е може би по-важно 

да бъдат обучавани в статистическо мислене, отколкото да 

заучават статистическите формули
159

. Днес това отчасти включва 

разбирането на големите данни и науката за данните, които 

въпреки някои доста грандиозни твърдения, са изградени върху 

статистически основи и ще бъдат обект на дългогодишни 

проблеми и ограничения на данните.  

Сектор сигурност може да изпита трудности с привличането 

на специалисти по изследване на данни, както в момента изпитва 

затруднения с привличането на компютърни експерти,  които 

могат да стартират в частния сектор с вероятно по-високи заплати 

и без периодична проверка за лоялност и сигурност. 

                                                           
159

 Washington Platt Strategic intelligence production;: Basic 

principles, Hardcover, 1957 
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Информацията и прозрението, необходими за преценка дали 

специалните служби съответстват на нуждите си от човешки 

капитал в областта на анализа на данни, качествено и 

количествено, вероятно ще остане отново недостъпна зад 

прикритието за класифицирана информация.  

Големите данни и науката за данните са развиващи се 

области и новите приложения и технологии ще бъдат въвеждани с 

голяма регулярност през следващите години.  

За да си дадем ясна представа за съществуващите 

възможности за специализиран анализ трябва да направим кратък 

преглед на съществуващия и използван инструментариум за 

анализ на големите данни и машинно обучение 

Съществува голямо разнообразие от платформи и 

инструменти за анализ на големите данни. Обработката на 

акумулиращата се ежедневно информация представлява ценност 

за системата за сигурност, тъй като позволява да усъвършенства 

работата си и предлага по-добър продукт на обществото – 

качествена гражданска и национална сигурност. 

Ще се опитаме да направим кратко представяне на 

съществуващи системи, фреймуърк
160

, платформи, и решения, 

които намират място в аналитичната дейност, свързана с Големи 

данни, извършвана от специалните служби. Тези инструменти 

могат да се използват както в оригиналния си вид, така и като 

специализирани, целево променени разновидности за 

практикуване на специфична разузнавателна и аналитична 

дейност. 

 

 

 

 

                                                           
160

 Фреймуърк – програмна платформа, определяща структурата на  

програмната система; програмно обезпечаване, улесняващо разработката и 

обединяването на различни части от голям програмен проект. 
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 Бази данни 

Apache Hive
161

 

Често предлагани платформи се използват просто като 

хранилища на данни и е необходимо да се използва система за 

управление на база данни (СУБД). Те представят данните в 

табличен вид, опростяват анализа и съдържат нужните за анализа 

на Големи данни инструменти. Hive е хранилище за данни с 

отворен изходен код, предназначен за отправяне на запитвания и 

анализ по отношение на Големи данни във файловете на Hadoop. 

Изпълнява две основни функции – рефериране и формиране на 

запитвания. 

Impala
162

 

Това е програма с отворен код, работеща с клъстери Hadoop. 

Тя е допълнение към инструментите за работа с Големи данни, 

предназначени за изпълнение на заявки. Предимствата ѝ са в 

познатия SQL интерфейс, възможност да обработва големи обеми 

данни, разпределени запитвания в среда на клъстера за удобно 

мащабиране, възможност за комуникации между отделни 

елементи без копиране, експорт и импорт, наличие на единна 

система за обработка и анализ на Големи данни, така че 

ползвателите могат да избегнат скъпо струващо моделиране. 

Presto
163

 

Разпределен  механизъм с отворен код за SQL запитвания за 

изпълнение на интерактивни аналитични заявки към източници с 

размери от гигабайт до петабайт – по същество система за 

интерактивен анализ на Големи данни разработена от нула от 

корпорация Фейсбук, отличава се с висока скорост на работа. 

Едно запитване може да обедини данни от няколко източника, 
                                                           

161
  Софтуерът за съхранение на данни Apache Hive ™ улеснява четенето, 

писането и управлението на големи масиви от данни, пребиваващи в 

разпределено хранилище, използвайки SQ. (https://hive.apache.org/) 

162
 Apache Impala е отворен код, родна аналитична база данни за Apache 

Hadoop (http://impala.apache.org/) 

163
   http://prestodb.github.io/ 
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което позволява да се прави по-обхватен анализ на Големи данни. 

Специалните служби използват инструмента за мониторинг и 

профилиране на социалните мрежи – предимно Фейсбук. Счита се, 

че това е един от най-добрите инструменти с отворен код за 

анализ на ГД. 

DRIL
164

 

Инструмент с отворен код, позволяващ на аналитиците да 

използват привични инструменти за анализа на ГД. Едно 

запитване може да обедини информацията от няколко хранилища 

на данни. Това е един от първите инструменти, съчетаващи 

гъвкавост и скорост поради принципно нова архитектура. 

Платформи Фреймуърк  

Hadoop
165

 

Ниската стойност на разпределените изчисления, високата 

скорост на обработка правят Hadoop значим за Големите данни 

колкото всички останали софтуерни продукти. Платформата 

фреймуърк с отворена архитектура позволява приложението да се 

дели на фрагменти и всеки от тях да се обработва на който и да е 

възел в клъстера на изчислителната система. Платформата е 

модулна, работеща координирано като създава единен програмен 

скелет. Основни модули са: HadoopCommon; HadoopYARN; 

HadoopDistributedFileSistem; HadoopMapReduce. Всички те 

формират ядрото на Hadoop, но съществуват и специализирани 

съставляващи, съобразно специфичните нужди на системите за 

сигурност. Те са предназначени за блокиране на недостатъците по 

отношение на сигурността на отворения код. 

Платформата е отличен вариант за работа с огромни обеми 

информация. Ако се използва компетентно, приложението открива 

достъп към анализа на неограничен обем информация. Тя е 

отказоустойчива и сравнително лесна за обслужване. 
                                                           

164
 https://drill.apache.org/hema-free SQL Query Engine for Hadoop, NoSQL 

and Cloud Storagechema-free SQL Query Engine for Hadoop, NoSQL 

and Cloud Storage 

165
 https://hadoop.apache.org/ 
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Spark
166

 

Подобно на предния продукт и този е с открит изходен код. 

Изпълнява различни задачи от Hadoop и затова може да работят 

заедно. Спарк изисква мениджър на клъстера и разпределена 

система за съхраняване на данни. Поради тази причина се 

използва заедно с него при анализа на големи данни. В решаване 

на специфични задачи, построени върху многократни обръщения 

към един и същи набор от данни, Спарк работи 30 пъти по-бързо. 

Интерфейсът за програмиране на приложения позволява на 

разработчиците от специалните служби да създават програмно 

обезпечение за Големи данни, съобразено със специфичните 

нужди на всяка от структурите. Спарк се проявява най-добре при 

машинното обучение и при работа с итерационни задачи, което го 

прави приложим в работата с изкуствен интелект – нещо, към 

което специалните служби имат траен интерес. 

Storm
167

 

Storm e едно от най-добрите решения за работа с Големи 

данни когато необходимостта изисква гъвкавост и 

приспособимост за специфични нужди поради отворения си 

изходен код. В отличие от предните инструменти, ориентирани 

към пакетна обработка  Сторм е предназначена за разпределена 

обработка в реално време и не зависи от езика на програмиране. 

Работните процеси в Сторм се наричат „топологии―, организирани 

са по принципа на насочен циклически граф и се изпълняват до 

изключване от ползвателя или появяването на неотстранима 

грешка. Сторм поддържа създаване на топологии, които 

преобразуват незавършени потоци данни. Те не прекъсват, а се 

обработват по реда на постъпване. Сторм има много приложения – 

анализ в реално време, машинно обучение он-лайн и др.  

Аналитични платформи 

Платформите за прогностичен анализ представляват 

програми, обезпечаващи интегрирана среда за машинно обучение, 

                                                           
166

 https://spark.apache.org/ 

167
 https://storm.apache.org/ 
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интелектуален анализ на данни, анализ на текст и бизнес-анализ. 

Тук са съсредоточени средства и технологии за работа с ГД, 

предназначени не само за анализ по същество, но и за управление 

на решения и оптимизирането им, което помага за избор на най-

ефективно решение.  

RapidMiner
168

 

Това е безплатна среда с отворен код за прогнозен анализ. 

Системата поддържа всички етапи на дълбочинен анализ на 

данните, включително резултираща визуализация, проверка и 

оптимизация. Преимущество е, че не е необходимо да се владее 

програмиране, защото е реализиран принципът на визуалното 

програмиране. Майнер  е разширяема система, която бързо се 

развива и усъвършенства. Нейната лекота за използване я прави 

удобна за използване от анализаторите на специалните служби без 

специално образование в IT. 

IBM SPSS Modeler
169

 

Лесен за ползване и изучаване инструмент. Лекотата се 

дължи на режима „автопилот―. Автомоделите подбират няколко 

възможни модела с различни параметри, определят най-добрите 

(подходящите). Дори не много умелият аналитик може да построи 

адекватен модел. Интерфейсът непрекъснато се усъвършенства, 

така че може да се работи интуитивно. 

KNIME
170

 

Безплатна система за интелектуален анализ, предлагаща 

интуитивна работна среда, без необходимост от програмиране. 

Удобна за използване от анализаторите на специалните служби. 

Qlik Analytics Platform
171

 

                                                           
168

 Платформата RapidMiner решава редица проблеми, които не позволяват 

на предприятията да оперират AI в мащаб https://rapidminer.com/  
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Аналитична платформа за визуален анализ, позволяваща да 

се извършва дата-майнинг без предварително определени 

запитвания от ползвателите. Могат да бъдат създавани бързо 

приложения за работа с ГД и оперативно да се получават 

отговори. Инструментът може да се използва за разработка на 

аналитични приложения, информационни услуги или платформи 

за IoT. 

Statistica
172

 

Това е руска платформа с възможности за получаване на 

непосредствен достъп до бази данни без изпълнение на видими 

операции експорт/импорт. Съдържа пълен набор от методи за дата 

майнинг. Подходяща е за използване от аналитици, които не са 

свързани с програмиране. Има широк набор от методи за 

клъстеризация, архитектура на невронни връзки, дървета на 

класификации и регресия, многомерно моделиране, анализ на 

последователности, асоциации и връзки, които правят тази 

платформа мощен инструмент. 

Informatica 

Инструментът предлага интелектуални и управляващи 

услуги, с възможности за работа с повечето популярни данни и 

формати. Лесна за използване с интерфейс, позволяващ на 

ползвателя да прехвърля с мишката необходимите елементи. 

Ползва се подходът за въвеждане на структурирани, частично 

структурирани и неструктурирани данни на една семантична 

вълна. Разбирателството между тези типове данни е възможно 

благодарение на подходите мапинг, евристика и съпоставяне на 

образци. Главната характеристика на платформите за анализ на 

данни от Informatica са хибридната структура, позволяваща да се 

включи всяко приложение към всяко устройство, систематичност 

и глобалност на данните, също така и демократизация на данните, 

изключваща задължението ползвателят да умее да разработва 

програмно обезпечаване и познание на езици за програмиране, за 

да анализира информация. 
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World Programing System
173

 

Мощна и универсална платформа за работа с данни. Най-

евтина от платените продукти за анализ на ГД. Системата е 

модулна, всеки модул отговаря за определени функционални 

свойства. Езиковите модули са предназначени за настройка на 

WPS, модулите на интерфейса организират взаимодействие между 

ползвателя и системата, а модулите за данни откриват достъп до 

стандартни бази и хранилища на данни. 

Deductor
174

 

Аналитична платформа, основа за създаване на  завършени 

приложни решения. Използваните технологии позволяват на 

базата на единна архитектура да се преминат всички етапи на 

построяване на аналитична система: от създаване на хранилище на 

данни до автоматичен подбор на модели и визуализация на 

получени резултати. 

Дедуктор предоставя на аналитиците инструментариум за 

широк кръг от аналитични задачи: отчетност, прогнозиране, 

сегментация, търсене на закономерности и др. задачи, в които се 

използват методики на анализ като OLAP, Knowledge Discovery in 

Databases и Data Mining. Идеална платформа за създаване на 

платформа за поддръжка на приемане на решения. 

SAS Enterprise Miner
175

 

Продуктът е разработен за създаване на точни 

предсказателни модели на основа на големи обеми информация. 

Ориентиран е към бизнес аналитиците, но  с успех може да се 

използва в сигурността като инструмент за проактивно планиране. 

Ключови сценарии за използване са – минимизация на рискове, 

разкриване на престъпни намерения и измама, програмиране и 

запазване на доверието на обектите за обезпечаване на 

безопасност. Графическият интерфейс е прост и интуитивен, от 
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типа „drag and drop‖. Процесът на регламентно използване на 

модели се реализира в автоматичен режим. Крайните диаграми на 

процеса на моделиране могат да бъдат използвани в качеството на 

самостоятелни шаблони, удобни за редакция и обновяване и 

използване за нови  задачи. Това съкращава значително времето, 

необходимо за първична подготовка на модела, което е важно в 

сферата на сигурността, в която времето е винаги недостигащ 

ресурс. 

Zookeep
176

 

Представлява централизирана услуга за синхронизация чрез 

клъстер. Обезпечава съхраняване на сведения за конфигурациите, 

разпределена синхронизация и др. В разпределената реализация на 

инструмента има няколко режима на работа, наричащи се 

тиражируеми режими. Един сървър се избира за главен, 

останалите – работни. Ако водещият сървър изключи, друг възел 

се избира за главен. Всички сървъри са свързани по между си, а 

клиентът се включва към един от тях. Доколкото сървърите 

съдържат еднаква информация, то клиентът не страда от 

прекъсвания. Това е една от важните характеристики за работа на 

технологиите в специалните служби: непрекъснатост и 

стабилност.  

Flume
177

 

Разпределена услуга за събиране и агрегиране на данни от 

различни източници в централно хранилище. Доколкото 

източниците на данни се настройват, то инструментът се използва 

за захранване с данни за събития, данни от социалните мрежи, 

електронна поща, изображения, видео и други източници. 

Благодарение на поддръжката на няколко източника на данни и 

хоризонтално мащабиране продуктът е широко използван 

включително се въвежда и в някои аналитични структури на 

специални служби. 
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IBM Watson Analitics
178

 

Това е един от най-мощните инструменти за анализ на ГД. 

Платформата е достъпна за работа в облак. Ползвателят въвежда в 

системата изходните данни и получава масив от подредена 

информация с изявени връзки между отделните елементи. 

Системата автоматично извършва най-сложни изчисления, като 

представя пред ползвателя най-важни за него фактори, шаблони и 

връзки между отделните елементи по отношение на изучавания 

обект. Графическият интерфейс е интуитивен и удобен за работа, 

като визуализацията, графиките и диаграмите улесняват 

извършването и демонстрирането на най-сложни анализи. От 2014 

г. инструментът се използва за обработка и структуриране на 

информация за ползващите Twitter, като спомага за изявяване на 

трендове, характерни за социума на конкретни региони – населено 

място, страна, континент. Това е ключов инструмент за работа с 

ГД и представлява интерес за използване от специалните служби. 

Dell EMC Analytic Insights Module
179

 

Това е инструмент, създаден с цел обединяване на 

самообслужващи се анализи с разработка на „облачни‖ 

приложения на единна платформа. Такъв подход позволява на 

експертите по анализ на ГД да се съсредоточават на бързо 

създаване – дни вместо месеци, на модели с голяма ценност за 

постигане целите на службите. Анализаторите могат да използват 

и индексират всички данни в единен формат, да узнават произхода 

и да обезпечат управление на безопасността на всички 

приложения и хранилища, да преобразуват важната информация в 

управляеми приложения и модели. Несъмнено важни за службите 

за сигурност възможности. 
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Windows Azure HDInsight
180

 

Решение на Майкрософт за разгръщане на платформата 

Hadoop върху Уиндоус сървър и в облачната платформа Уиндоус 

Азур. Инструментът представлява оптимизирани аналитически 

клъстери с отворен код за Spark, Hive, Storm  и пр. Всяка от тези 

технологии за работа с ГД може да бъде  разгърната в качеството 

на управляем клъстер с обезпечена безопасност и мониторинг. 

Инструментът обезпечава най-високо ниво на непрекъснатост на 

процесите в организацията, доколкото разполага с разширени 

функции на работа с известяване, мониторинг и изпреварващи 

действия. Предимство е икономична облачна мащабируемост. Тъй 

като локалното хранилище може да се ползва за кеширане и 

повишаване на производителност на операциите на вход/изход, 

мащабът на работното натоварване се изменя без допълнителни 

загуби. 

Microsoft Azure Machine Learning
181

 

Това е облачна услуга за прогнозен анализ, позволяващ 

бързо разгръщане на прогностични модели. Системата е проста за 

работа и не изисква познания по програмиране и математика. 

Интегрираната среда за разработка предоставя drag and drop 

инструменти и прости диаграми на потоците данни, което 

спестява много време на ползвателите. Предлага се готов набор от 

библиотеки с алгоритми. Могат да се използват за създаване на 

предикативни модели на свързани с Интернет компютри. За 

момента се явява най-добър инструмент за работа с машинно 

обучение. 

Pentaho Data Integration
182

 

Това е компонент от комплекса Pentaho, отговарящ за 

процеса на извличане, преобразуване и зареждане на данни. Може 

да бъде използван за обмен на данни между приложения или бази 
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данни, експорт на данни от таблици във файлове, зареждане на 

масиви данни в бази данни, обработка, интеграции в приложения. 

Работата е лесна и интуитивна. Инструментът може да бъде 

напълно персонализиран – на разположение са настройка на 

визуализацията, интерактивни отчети, работен панел и специален 

анализ. 

Teradata Aster Analytics
183

 

Инструмент, позволяващ в рамките на единен интерфейс да 

се работи с текст, графика, машинно обучение, шаблони и 

статистика. Той обезпечава висока производителност при 

обработка на големи масиви от данни.  

SAP BusinessObjects PredictiveAnalytics
184

 

Инструмент, насочен към оптимизиране на ресурси и 

повишаване на рентабилността в рамките на цялостна структура. 

Интеграцията на експертен анализ с мениджър на модели на 

изхода предоставя по-бързи и точни прогнозни резултати, а също 

така привнася прогностически идеи в процеси и приложения, в 

които ползвателите взаимодействат. Смята се, че продуктът е 

лидер в прогностичния анализ на големи данни. 

Oracle Big Data Preparation
185

 

Предлага на аналитиците високо интуитивен и интерактивен 

способ на подготовка на структурирани, частично структурирани 

и неструктурирани данни за последваща обработка. Лесен за 

използване. Мащабируемостта позволява работа с итерационно 

машинно обучение в клъстерна среда на изчисления. Интегриран е 

с ред облачни услуги. 

Това кратко изложение има за цел да покаже, че съществува 

разнообразен инструментариум за работа с ГД, позволяващ на 

аналитиците в специалните служби да го използват с лекота. 

Голяма част от инструментите са с отворен код, което позволява 
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допълнителна разработка и ползване за специални цели в средата 

и насочеността на съответната специална служба. 

Специалните служби и IoT 

Съществува явно противоречие между възможността на 

специалните служби да използва интернет на нещата и запазване 

на индивидуалната информация, личните данни, 

конфиденциалността на живота на всеки човек. Това, което е 

сигурно, е, че специалните служби се нуждаят от информационен 

достъп, но той трябва да е гарантиран срещу злоупотреби, 

законово рамкиран и технологично обезопасен. Опасността от 

използване на информацията, събирана от милиони датчици за 

нуждите на престъпни организации и криминални дейности е 

огромна, така че безопасността трябва да се обезпечава от 

упълномощените за това структури. 

Революцията в събирането на данни, която вече се случи 

онлайн, е готова да бъде повторена във физическия свят 

благодарение на Интернет на нещата. Идеята за IoT е, че 

всекидневните обекти-неща, обезпечени с чувствителни датчици, 

вече могат да събират и прехвърлят данни през безжична мрежа. 

Разнообразието от артикули, които могат да бъдат свързани с 

интернет, е почти безкраен: от тротоарни плочи и бетон по 

стените до нашите обувки и дрехи, а дори и четчици за зъби. 

Всички те стават свързани и в близко бъдеще ще започнат да 

добавят информация към облака. 

Потенциалното използване на IoT за наблюдение са 

признати от разузнавателните служби
186

. Този подход показва, че 

разузнавателната общност взема предвид тази технология и 

новите изключителни възможности за събиране и анализ на данни. 
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 Бившият шеф на американското национално разузнаване Джеймс Клапър 
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Всичко това трябва несъмнено ще  промени сегашната парадигма 

на разузнаването и ще създаде нова. 

Специалните служби и блокчейн 

Специалните служби имат двойствено отношение към 

блокчейн технологиите. От една страна това са крипто 

технологии, които могат да бъдат използвани за създаване на 

гарантирано не манипулируеми бази данни, трудни за пробиване и 

кражба на информация, което е сериозен проблем, а през 

последното десетилетие пробивите в сигурността на базите данни 

провокира редица скандали. Тези технологии дават възможност за 

гарантиране на права и задължения, дори във вътрешноструктурен 

план. От друга, подозрението, че могат да бъдат използвани от 

противника, вкл. терористични организации за трансфер на 

средства и разплащане, за пране на пари, води до сериозно 

негативно мнение. Независимо от тези предразсъдъци, до момента 

няма факти за такова криминално използване. Новите технологии 

са предизвикателство към специалните служби и колкото по-скоро 

ги усвоят и започнат да ги ползват, толкова по-проактивна и 

качествена ще бъде работата им. 

Специалните служби и изкуственият интелект 

Инвестициите в ИИ са огромни и тенденцията е да се 

увеличават, довеждайки до концептуални пробиви, които могат да 

работят за повишаване на нивото на сигурност.
187

 ИИ има редица 

уникални характеристики, които правят този технологичен пакет 

ключов елемент от националната система за сигурност. 

Първо, ИИ е многоцелева технология. Тя може да бъде 

интегрирана в почти всички други технологии. 

На второ място, много и всъщност почти всички 

приложения на ИИ са технологии с двойна употреба и за военни и 
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граждански приложения. Например, алгоритъм за разпознаване на 

образи може да бъде също толкова бързо обучен да разпознава 

артистите във филми и терористи във видео потоци, излъчвани от 

безпилотни дронове. 

На трето място ИИ е в крайна сметка софтуерен и хардуерен 

комплекс, който очевидно трудно може да се разграничи от други 

подобни системи. Следователно, интегрирането на ИИ в отделния 

продукт не е външно разпознаваемо. Вече е ясно, че в по-голямата 

част от случаите един и същ продукт може да функционира както 

самостоятелно, така и интегриран с ИИ. В резултат от това един и 

същ продукт ще има фундаментално различно ниво на 

ефективност, способност и полезност, в зависимост от това дали е 

свързан или не с ИИ. 

Специалните служби разбират потенциала на използване на 

ИИ, напр., Пентагонът и ЦРУ изследват много различни 

приложения на ИИ. Тази дейност се извършва предимно чрез 

DARPA
188

 (проекти DARPA, Американското министерство на 

отбраната) и IARPA
189

 (Агенция за академични изследвания в 

разузнаването на САЩ). 

Организация на работата с ИИ 

Стратегиите за развитие на използването на изкуствен 

интелект в областта на националната сигурност и координацията 

на научните изследвания са приоритет на държавните ръководства 

на най-напредналите в тази област държави, като целта на 

подобни документи е най-ефективно използване на изкуствен 

интелект в интерес на националната сигурност. 

През април 2017 г. под ръководството на заместник-

министъра на отбраната за разузнаването на САЩ се създава и е 

активно работещ интердисциплинарен и мулти-функционален 

екип за разработване на стратегия и тактика на алгоритмични 
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войни, както и софтуер и хардуер от ИИ. Работата на тази група е 

известна като проекта Maven. Основната му цел е да се увеличи 

бързото въвеждане на ИИ в нападателни и отбранителни системи 

в областта на военни, финансови, икономически и поведенчески 

конфронтации. Проектът има за цел да демонстрира огромния 

потенциал на технологиите за ИИ.  

Директорът на проекта заявява: „Maven е проектиран да 

бъде пилотен проект. Той има за цел да демонстрира 

неограничения потенциал на ИИ в алгоритмични войни и в 

частност в кибернетичното пространство, финансови-

икономически и поведенчески конфликти и сблъсъци, както и в 

управлението и прогнозирането на конфликти в петте области на 

битка на сушата, във въздуха, в пространството, под вода и в 

кибер среда. 

Проучване, наблюдение и прогнозиране и ИИ 

Очаква се, че на хоризонта от една до пет години 

изкуственият интелект ще даде максимален ефект в разузнаването 

по отношение на обработка и анализ на данни. Един от 

резултатите от проекта Maven е създаването на система за 

напреднали мониторинг и прогнозиране, базирана на 

разнообразни действия на врага Ислямска държава. Системата 

Cointer-ISIL-Maven функционира от юли 2017 г. и показва висока 

ефективност в борбата срещу Ислямска държава
190

. Тази система 

включва сложна софтуерна и хардуерна комбинация, състояща се 

както от периферни системи, така и от централен ИИ. Като 

периферни системи се използват автоматични дронове, 

оборудвани със системи за компютърно оптично виждане. Сред 

чисто новите модули на централния ИИ, създаден по проекта, 

трябва да се отбележат блоковете от гъвкави модифицирани 

невронни мрежи с машинно обучение, разполагащи с възможност 

за  разпознаване на оптична информация на по-високо ниво, 

отколкото от хора наблюдатели. 
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В допълнение към класифицираната дейност по мониторинг, 

събиране и разпознаване, разузнавателната общност има 

многобройни публично рекламирани изследователски проекти в 

областта на ИИ. Понастоящем само в интерес на ЦРУ се 

изпълняват 137 публично финансирани проекта, свързани с ИИ. 

Повечето от тези проекти са насочени към решаване на проблеми 

като анализ на структурирана и неструктурирана информация. 

Повече от 25 от тези проекти са предвидени да бъдат част от 

симбиоза (хора + ИИ) интелигентност, в сътрудничество с 

експертните групи за прогнозиране на бъдещи събития, като 

например терористични атаки, граждански вълнения, финансови, 

икономически, политически и военни кризи и т. н. 

IARPA понастоящем финансира най-големия в историята 

проект на САЩ – да се създаде симбиотична платформа в 

разузнаването човек-машина, за да се открият и разпознаят и най-

слаби сигнали в огромния обем на информация за прогнозиране на 

редки събития. Също така, ИИ е широко използван за развитието 

на алгоритми за едновременно разпознаване на няколко езика за 

реч и превод на акустични сигнали, реч в текст на ниво, 

превъзхождащо многократно съществуващите в момента системи 

за машинен превод. 

Логистика и ИИ 

При развитието на ИИ в се отделя голямо внимание на 

военната логистика. Например, военновъздушните сили на САЩ 

работят върху използването на ИИ за планиране на поддръжката 

на самолетите, включително график за зареждане във въздуха и 

ремонт. Вместо да се извършват скъпи ремонти, когато самолет 

или хеликоптер катастрофират, ИИ е разработил модели, които 

дават възможност за превантивна поддръжка на летателни 

средства. Това увеличава надеждността на работата им при по-

ниски разходи. Тази система, създадена през 2017 г., включва 

вградени сензори във въздухоплавателните средства, които 

предават шифровани сигнали на Централното разузнавателно 

управление, и които са в основата на алгоритъма за прогнозиране. 

Понастоящем с такива системи са оборудвани не само тежки 

транспортни самолети на военновъздушните сили на САЩ, но и 
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много въздухоплавателни средства от Боинг, използвани от 

авиокомпаниите на страната. 

Киберпространство и ИИ 

ИИ вероятно ще бъде използван най-активно в 

киберпространството. Прогресът ще доведе до използването на 

ИИ за незабавно откриване на аномалии и възможности за 

проникване в кибернетичната защита. Изглежда, че скоростта на 

ИИ е такава, че ще позволи най-ефективен контрол на опитите за 

проникване в съответните мрежи. 

ИИ в управлението и контрола 

Въоръжените сили се стремят да максимизират използването 

на ИИ в областта на управлението и контрола. Най-модерната 

система в момента се създава във Военновъздушните сили на 

Съединените щати. Сега тя се довежда до нивото на персонала на 

командването на ВВС. В периода до 2020 г. системата ще покрива 

нивото на авиационните полкове и дивизии. 

Една от най-трудните задачи от практическа гледна точка е 

да се запази обработката на подаваната информация и 

поддръжката на взаимодействието на командни и бойни единици в 

действителни военни действия, когато врагът атакува не само на 

бойното поле, но и командните центрове. Става въпрос за 

създаване на система за възстановяване на командването и 

контрола при тежки конфликти. Регенеративната система трябва 

да бъде организирана по такъв начин, че след неутрализирането на 

определени възли и командни нива, системата да бъде 

възстановена и да запази високо ниво на управление и 

координация в новата конфигурация.  

Автоматизирани бойни съоръжения и ИИ 

Всички видове войски в напреднали и военно развити 

държави през последните години са имплантирали ИИ в различни 

видове автономни превозни средства. Всъщност въоръжените 

сили работят паралелно с бизнеса, за да създават автомобили с 

пълно самообслужване. Военните изпълнители на въоръжените 

сили, представят ежегодно такива автономни превозни средства, 
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използващи ИИ. От 2019 г. Министерството на отбраната на САЩ 

стартира проект на стойност 430 милиона долара за създаването на 

системи, включително централен ИИ и рояците на самобучаеми 

или автономни превозни средства, оборудвани с датчици и 

интерфейси, което позволява да се премине към колективно 

синергично действие под единно управление. 

Лабораторията за изследване на военновъздушните сили 

завършва втората фаза на програма за безпилотен изтребител от 

пето поколение. През 2017 г. беше изпробвана тестовата версия, 

реализирана с по-евтиния F16. По време на изпитанията 

комплектованата с ИИ машина автономно е реагирала на 

невключени в полетната програма събития, като успешно се е 

справила с 16 от 17 задачи, въпреки сложността им. Става ясно, че 

ИИ позволява да се създават напълно функционални изтребители 

и щурмови самолети, превъзхождащи по редица параметри 

управляваните от хора. Всъщност това е следващата стъпка след 

масовото въвеждане във военната практика на безпилотни 

роботизирани самолети с ограничени възможности. ВВС тестват 

сложни смесени конфигурации от самолети, в които един от 

самолетите се управлява от човек, а останалите от ИИ, като 

човекът е с права в някои случаи да променя командите на ИИ. 

Тази система е разработена поради опасенията на ВВС да поверят 

на роботи решението за използване на тактически ядрени оръжия, 

с които са оборудвани многоцелеви изтребители-бомбардировачи. 

Сухопътните войски и морската пехота провеждат 

изпитания на прототипи на автономни превозни средства, в това 

число и на снабдени с оръжейни системи. В хода на военните 

действия в Ирак, Афганистан и Сирия през 2017 г. сухопътните 

войски активно използват в бойни условия роботизирани 

автономни евакуационни машини. Те показват висока 

ефективност на бойното поле и са спомогнали за спасяването на 

живота на няколкостотин войници. 

Начин на разпространение и използване на ИИ 

От Студената война насам повечето от основните 

технологии за отбрана са разработени за първи път в 
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правителствени военни програми и след това се прилагат в 

бизнеса и гражданското общество. Това важи не само за ядрената 

технология, но и за интернет. Въпреки това, в момента всичко се 

промени кардинално. От средата на десетата година развитието на 

ИИ е насочено главно към университетите и бизнес структурите. 

Пентагонът и ЦРУ в голяма степен не действат като клиенти и 

финансиращи партньори, а само адаптират съществуващите 

решения към нуждите на националната сигурност. В миналото 

проблемите на неразпространението и секретността на високите 

технологии се решаваха просто. Те бяха включени в условията на 

тръжните процедури и договорите, сключени с Министерството на 

отбраната или с офиса на директора на Националното разузнаване. 

Днес проблемът не се решава по този начин, тъй като 

изследванията в областта на ИИ се извършват с частни пари и 

съответно са частна собственост. 

ИИ е една от многото технологии с двойна употреба. 

Въпреки това, той има някои характеристики, свързани с 

уникалния му характер. Всъщност ИИ вече не действа като 

отделна технология, а като интеграционна платформа и усилвател 

на възможностите за други технологии на новата революция в 

производството, включително роботиката, синтетичната биология, 

биотехнологиите, икономиката на вниманието и поведението и 

т. н. 

Международна конкуренция и заплахи 

Тъй като разбирането за значението на ИИ за националната 

сигурност нараства, парламентите, отбранителните и 

разузнавателните общности все повече се притесняват от 

международната конкуренция. Конкуренцията има една значима 

днес особеност – развитието на шпионажа и особено 

кибершпионажа, насочен към сферата на високите технологии. В 

това отношение най-сериозни подозрения са насочени към силите 

за кибер разузнаване на Китай, като се счита, че само по 

отношение на САЩ са нанесени щети за над 50 млрд. долара 

годишно. Специалните служби са в процес на създаване на 

специални структури за разследване на заплахите за използване на 
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ИИ от терористични групи, организираната престъпност и 

радикални формации. 

Специалните служби и адитивните технологии (3D-

отпечатване) 

Специалните служби са наясно с възможностите на 3D-

печатането и предизвикателствата, свързани с шпионаж и 

криминална дейност с използването на такива технологии. Затова 

те държат под внимателно наблюдение фирмите, развиващи 

такива технологии, а често участват в работата и финансирането 

им чрез свои собствени организации.
191

 Участието в компаниите 

позволява да прилагат за собствени нужди новите технологии, а 

също така проактивно да въздействат върху ограничението на 

възможностите за ползване за криминални цели. 

 От нови разузнавателни технологии, развивани на базата на 

3D-печатането, до създаване на технологии за контраразузнаване и 

антитероризъм – специалните служби дейно участват и 

финансират иновативното развитие, като се стремят да ограничат 

вредните последствия и заплахи още в зародиш.
192

 Създават се 

междуведомствени организации за изучаване на самоделни 

взривни устройства, използвани от терористите, които подробно 

проучват възможностите на 3D-печатането
193

 за престъпно 

ползване. 

Специалните служби и виртуалната и допълнена 

реалност 

В първите две глави беше подробно разисквано 

приложението на виртуалната и допълнената реалност при 

подготовката на служителите на специалните служби за различни 

разузнавателни дейности, езиково обучение, проиграване на 

сценарии, моделиране на операции. Тук просто можем да добавим, 

че тези модели и сценарии са тясно свързани с Големите данни и 

                                                           
191

 https://www.iqt.org/ 

192
 https://3dprint.com/6123/fbi-terrorism-3d-printer/ 

193
 https://www.fbi.gov/services/laboratory/tedac 



227 

 

Интернет на нещата; обработените масиви данни с помощта на 

някои от изброените по-горе инструменти позволяват 

изграждането на вероятни модели, проиграване на разрешаване на 

кризисни ситуации, управленски конфликти. Тясната връзка ГД – 

ИН – ВР и ДР е очевидна. Тъканта на информацията е просмукана 

в огромни масиви и при качествено  обработване може да направи 

анализите и прогнозите както за противодействие на конкретен 

противник, така и за собствено развитие и усъвършенстване 

изключително достоверни и в последствие потвърдени от 

практиката. 

Специалните служби и дроновете 

Още една от иновативните технологии, която служи за 

разузнаване, т. е. събиране на информация/данни. Струва ни се, че 

тайните операции са немислими без он-лайн въздействие и 

наблюдение от безопасно разстояние – това могат да обезпечат 

дроновете и космическите апарати оборудвани със съответни 

устройства. Дроновете са част от инструментариума, възползващ 

се от ВР и обслужващ създаването на ВР – снимки, видео и аудио 

записи позволяват възстановяване на интересуващите специалните 

служби среда и действия макар и във виртуален формат. 

Моделирането може да е резултат от големи обеми заснета и 

сканирана информация с помощта на БЛА. Скъпо струващите 

заради специфичното си обучение и опит пилоти вече не рискуват 

живота си в разузнавателни мисии, те работят и се обучават в 

специални комуникационни центрове с пресъздадена виртуална 

среда на полета.  

Специалните служби и Невротехнологиите 

Научно-изследователски институти на разузнаването и 

военните провеждат сериозни разработки. Известна информация е 

успяла да изтече от секретните лаборатории, така че има 

основателни предположения за насоките, по които се работи. Една 

от тях е разработка на биотехнологични комплекси, обезпечаващи 

свръхбързо взаимодействие на оператори и разузнавателни и 

военни системи. Невронни интерфейси ще подпомагат 

светкавичното вземане на решения и обработката на информация 



228 

 

в кризисни ситуации, които са части в двете среди – 

разузнавателна и военна. Това по същество е работа по 

съвместяване на хората с компютри за постигане на висока 

ефективност в различни типове рискови мисии и действия. И тук 

не можем да избегнем факта, че става дума за ефективно 

високоскоростно обработване на големи масиви от данни за 

кратко време и със сигурен положителен ефект. Връзката ГД-ИН-

Невротехнологии е съществена и доловима. Невротехнологиите са 

използваеми и в сферата на разузнавателния анализ, постигащи 

висока скорост на трансфер, обработка на данни и последващи 

прогностични варианти на решения в конкретни кризисни 

ситуации
194

. 

Специалните служби и новите материали 

Нови материали с възможности за екраниране, за 

обезпечаване на невидимост на хора и апарати при провеждане на 

разузнавателни мисии се разработват, ползват и усъвършенстват. 

Една друга страна на високотехнологичните материали също 

изпъква – те са непрекъсващ обект на кражба и шпионаж от 

разузнавателните структури като източник на произвеждани 

ценности, резултат на усилия на промишлени и икономически 

шпиони. 

Специалните служби и новите енергийни източници 

Част от съвременните технологии са насочени към нови 

възобновяеми източници на енергия, но такива технологии и 

производства са обект на разузнавателен интерес. Възможността в 

недалечно бъдеще да настъпи енергийна криза води до агресивно 

използване на разузнавателните структури. И тук съществува 

връзка със всеобщата свързаност и ГД – информацията, макар и 

внимателно укривана, става достъпна чрез компетентната 

обработка на стотици зетабайта информационни сигнали, а 

аналитичните разрези на тази огромна информация често водят до 

съвсем конкретни изводи.  

                                                           
194

  Neurotechnology for intelligence analysts, 

https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie 



229 

 

Специални службите и геотехнологиите  

Геотехнологиите несъмнено се използват от специалните 

служби, но тъй като всичко се извършва в пълна секретност и се 

обяснява с научни изследвания, когато някой факт получи 

публична известност, то не е ясно нивото на реалните достижения 

и целта на използване на такива технологии. Един от подходящите 

примери е технологията HAARP
195

 със своя  руски еквивалент 

СУРА
196

. Привържениците на конспирологията твърдят,  че такива 

комплекси са способни да модифицират времето, да включват и 

изключват спътници, да оказват влияние върху човешкия мозък, 

че се използват за борба с тероризма
197

. Обвиняват тези системи за 

урагани, суша, земетресения, наводнения, болести като Синдрома 

на хроничната умора и пр. 

Учените твърдят че тези теории са резултат на 

неосведоменост, излизат далеч извън възможностите на обектите 

и често дори извън рамките на естествените науки. Мощността на 

излъчване на подобни комплекси е по-малка дори от разрядите на 

мълниите, а енергията на слънчевия вятър е много по-висока. 

 Подобни теории съществуват за гравитационното и 

тектонското оръжие, а особено обсъждана тема (с основание или 

без) е тази за самолетните следи в небето – т. нар. „Кемтрейлс― – в 

атмосферата се разпръскват химични реагенти, така че да се 

предизвика изменение в климата  на Земята. 

                                                           
195

 HAARP – от англ. High Frequency Active Auroral Research Program — 

програма за изследване  на йоносферното разсейване на високочестотните 

радиовълни – американски научно-изследователски проект по изучаване 

на взаимодействието на йоносферата с мощни електромагнитни 

излъчвания. Проектът стартира през 1997 г. в Аляска. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/H.A.A.R.P.) 

196
 Многофункционален радиокомплекс – стенд, предназначен за изучаване 

на йоносферата, построен през 1963 г. близо до Нижни Новгород, Русия. 

(https://ru.wikipedia.org) 

197
 https://conspiracy.fandom.com/wiki/HAARP 



230 

 

 Това, в което можем да сме сигурни е, че всички тези 

проекти са високотехнологични и най-вероятно са свързани с 

изследвания и разработки на специалните служби и военните. 

Специалните служби и космическите технологии 

Космическите технологии съществуват и се развиват в най-

различни области – събиране на информация и принос към 

събирането, подреждането и експлоатацията на ГД, комуникации 

и технологии на управлението, изследване на възможностите за 

създаване на нови материали в космоса. 

Част от тези технологии са пряко свързани със сигурността – 

космически шпионаж, тайно видеонаблюдение, спътниково 

разузнаване и контраразузнаване, визуално наблюдение и анализ, 

целия арсенал от въоръжение и системи известни като 

Междузвездни войни
198

. 

От казаното до тук, макар и в сравнително лаконичен 

формат, можем да се уверим в трайното участие и 

заинтересованост на специалните служби в изучаването, 

внедряването и употребата на високотехнологични решения. 

Нещо повече – счита се, че ускореното внедряване и развитие на 

съвременни технологии от високо ниво е от жизнено значение за 

сигурността – гражданска, корпоративна, национална.  

                                                           
198

 Star Wars: The Return of the Cold War – Pentagon Plans on Restarting Space 

Arms Race,  (https://www.youtube.com/watch?v=rzMC0n8EJiI) 
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Глава Пета 

Престъпност и високи технологии 

Високотехнологичното развитие на промишлеността оказва 

решаващо въздействие върху целия живот на земята. Несъмнено 

влияе и върху начина и подходите за извършване на престъпления, 

особено в сегмента на организираната престъпност. Както е 

установено, развитието на високите технологии става 

експоненциално, оттук можем да направим мисловен паралел и да 

заключим, че развитието на високотехнологичната престъпност 

също следва подобна логика, макар и по-незабележимо, поради 

по-ниския старт. Нарастващ брой проучвания заключават, че 

появата на Интернет преобразява организационния живот на 

престъпността. С много статии и доклади, описващи различни 

видове организационни структури, участващи в 

киберпрестъпленията, като „организирана престъпност― става 

ясно, че се създава една нова престъпна екосфера. Според някои 

от тях липсват достатъчно последователни и солидни 

доказателства, за да се направят аналогии между онлайн 

престъпните мрежи и структурите на организираната престъпност. 

Вероятно това виждане се дължи на неразбиране на модерния 

структурен облик на организираната престъпност – нещо, което в 

някои специални служби е налице – робуване на стари стандарти и 

представи. Наистина, много от организациите, работещи в 

киберпространството, нямат типичната мафиотска архаична 

йерархична структура, но точно от нея те се опитват да се отърват, 

защото тя е ясно видима за правоохранителните органи. Нещо 

повече – вертикалната военизирана структура на специалните 

служби трудно се справя и дори не винаги засича съвременната 

организирана престъпност, която има ясно изразени управленски 

умения и заимстван от най-добрите престъпни организации – 

терористичните, управленски и изграждащ структури опит. 

Тяхната хоризонтална и клетъчна структура без очертани 

пирамидални нива на управление е трудна за забелязване, 

идентифициране и разработване. Понякога дори се твърди, че 

няма организирана престъпност, като се има предвид, че не са 

налични класическите ѝ белези. Това отрицание е насочено не 
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само към организираната киберпрестъпност, а към организираната 

престъпност въобще.  

Организираната престъпност се промени толкова 

съществено в количествено и качествено изражение през 

последните години, че е изключително трудно, ако не и 

невъзможно, органите на реда и политиците да бъдат в крак с 

развитието ѝ. На организираната престъпност ѝ е отнело много 

повече време да започне разрушителното си въздействие върху 

киберпространството, отколкото това върху другите индустрии. В 

продължителен период традиционните мафиотски групи и 

киберпрестъпници имаха много малко общо помежду си. Това се 

променя, тъй като двете престъпни сфери започват да се сливат. 

По време на своята еволюция тези две дискретни явления се 

стремяха да взаимодействат и да уредят механизмите на 

глобалния капитализъм, както и недостатъците както на 

либералната демокрация, така и на автократичните правителства. 

Глобалните престъпни мрежи започнаха неимоверно да се 

разрастват почти от две десетилетия в резултат от процесите на 

глобализация и либерализиране на режима на придвижване, преди 

киберпрестъпността да се превърне в сериозен проблем. 

Две събития са от ключово значение за насърчаването на 

растежа на стотици транснационални престъпни пътища в 

гигантска престъпна мрежа, обхващаща света: де регулирането на 

контрола върху движението на капитали в англо-американската 

сфера през 80-те години и появата на временна, но огромна 

беззаконна зона между 1989 и 1991 г. след краха на 

социалистическата система. 

Тогава, около зората на новото хилядолетие, започна да се 

очертава още една връзка от престъпни мрежи. 

Киберпрестъпността започва скромно през 90-те години с така 

наречените „скриптове за деца― – млади хакери, които по 

подразбиране изтриват уебсайтове или данните на компютрите на 

хората за забавление. За кратко време някои от тях се превърнаха 

в протокриминали, създавайки уебсайтове, където обитателите на 
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този ембрионален виртуален подземен свят могат да търгуват 

огромни обеми откраднати данни за кредитни и дебитни карти. 

В рамките на последните пет години светът на 

киберпрестъпността достигна индустриални размери. Хакерите, 

програмистите, социалните инженери и паричните мулета 

поддържат работен бизнес режим и често прилагат съвременни 

техники за насочване срещу компании и лица. 

Двете престъпни култури, традиционната и дигиталната, се 

развиват паралелно. Мениджърите и изпълнителите-войници на 

наркокартелите или трафиканти на хора никога не са били 

асоциирани с масови измами с кредитни карти, систематични 

кражби на самоличност или откуп. Има проста причина, поради 

която до момента останаха разделени. В основата на 

традиционните мафии лежи защитата на пазарите. Понякога това 

са лицензирани пазари, като ресторанти, жертва на ракета; по-

често те са незаконни, като например търговията с наркотици. Но 

за да защитите пазарите, независимо дали са от вашите 

конкуренти или от полицията, трябва да можете да направите едно 

нещо: разгърнете решително насилие. Без това не можеш да се 

пласираш. 

Киберпрестъпността имаше революционно развитие. За 

първи път хората и бандите успяха да използват инструмент за 

извършване на големи престъпления, което може да доведе до 

пагубни финансови и лични последици за жертвата, без да се 

налага да прибягва до насилие. 

Дебатите за съществуването и обхвата на организираната 

престъпност не са просто спекулативни и схоластични, а имат 

реално практическо значение. Преоценяването на участието на 

организираната престъпност в киберпрестъпления може да 

привлече повече ресурси и допълнителни правни правомощия и 

донесе подкрепа от политиците, широката общественост и 

медиите. Това разбира се е ресурсоемко, но в крайна сметка по-

продуктивно. Обратното – подценяването, независимо по каква 

причина – незнание, некомпетентност, умишлено, като резултат на 

корупционни практики, има още по-тежък резултат – укрепване, 
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легализиране и срастване на организираната престъпност с 

властта, загуба на доверие в правоохранителните служби. 

Тенденция към преувеличаване в мисленето за престъпността и за 

участието на организираната престъпност в сложни престъпления 

може да даде по-привлекателно обяснение на проблемите с 

престъпността, но това може да доведе до по-неефективно 

разпределение на ресурсите или да възникне непропорционална 

намеса в правата на заподозрените, а погрешното фокусиране 

може да отклони превантивните мерки и разследвания от по-

ефективни дейности. Обратно – отричането на тенденцията на 

нарастване и разширяване, която е в синхрон с процесите на 

глобализъм, води до недо финансиране на дейностите по 

противодействие на основни, но добре прикрити криминални 

организации, а впоследствие до възникване, развитие  и действие 

на широко разставени политико-криминални мрежи вече в 

международен мащаб. Добре е отричащите наличието на 

тенденцията на развитие на организираната престъпност да се 

запознаят с изследване на американски експерти, които се опират 

на икономически изследвания и данни, а резултатите сочат, че 

около 50% от брутния световен продукт е резултат от криминална 

дейност и свързани с нея процеси на легализация и пране на пари. 

Наивно е да се мисли, че това може да е резултат на 

неорганизирана, хаотична, индивидуална криминална 

престъпност. Високите технологии се развиват ежедневно и 

видимо, като нарастването им е експоненциално. Престъпността 

днес се ръководи от подготвени в елитни университети 

мениджъри, които по никакъв начин не могат да пропуснат този 

процес като инструмент за рязко оптимизиране на криминалната 

печалба. Европейските и международните организации и 

политици подчертават значимостта на комбинирането на 

киберпрестъпността с организираната престъпност като начин да 

обосноват приоритизирането и разширяването на 

разузнавателните и правоприлагащи дейности в областта на 

борбата с организираната престъпност, като се издигне 

киберпрестъпността в приоритетите на програмата за национална 

сигурност. Това е един от съвременните подходи за 
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концентриране на вниманието към даден проблем, като той бъде 

поставен във фокуса на  широката сигурност – секюритизацията. 

През последните няколко години паралел между 

характеризирането на организираната престъпност като сериозна 

заплаха за националната сигурност и развиващата се 

характеристика на киберпрестъпността като тежко престъпление – 

следователно организирано „по подразбиране―, задейства 

секюритизацията на киберпрестъпността, с важни последици за 

правомощията и подходите на полицията и разпределението на 

ресурсите.  

Според критиците на тезата за организираната 

киберпрестъпност, много престъпни мрежи, опериращи в 

киберпространството, не могат да отговорят на съществуващите 

дефиниции на организирана престъпност, те често нямат ясeн 

дневен ред и са слабо структурирани, с несистемни връзки. 

Гъвкавостта на мрежите води до това, че дори когато може да се 

идентифицира разделение на ролите, членовете на мрежата са 

лесно заменяеми (в случай, че бъдат арестувани). Други мрежи 

може да са по-структурирани, но им липсва опит в управлението в 

киберпространството. Само няколко групи демонстрират известен 

(повече или по-малко) успешен опит за превземане на ролите, 

играни от традиционните организирани престъпни групи в 

регулирането и контрола на производството и дистрибуцията на 

продукти и услуги, преди всичко в определени форуми за онлайн 

търговия: администраторите и модераторите могат осигуряват 

определена степен на принудително изпълнение на трети лица над 

транзакции и регулират достъпа до форума. По-широко 

академично емпирично изследване (по-специално на хакерски, 

фишинг и злонамерен софтуер), които изучават мрежовите връзки 

между участници в различни форми на киберпрестъпност, е в 

съответствие с тези открития и предполага, че престъпните групи 

са добре свързани помежду си, но в много голяма степен по 

плавен начин. Хората често участват в множество групи без ясно 

чувство за принадлежност, обвързаност или зависимост, като 

мрежите се разпростират далеч извън техните сътрудници по 

престъпления; в допълнение, текучеството на членовете е много 
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висок. Последните проучвания, посветени на произхода, растежа и 

престъпните възможности на киберпрестъпните мрежи, 

потвърждават, че общият състав на мрежите се променя често. 

Всичко, привеждано като доказателство за липса на тенденция за 

нарастване на организираната престъпност в 

киберпространството, показва единствено, че организаторите на 

хоризонтална равнопоставена мрежа се учат от терористичните 

организации, използващи подобни аморфни структури и 

взаимнозаменяеми изпълнители, което повишава ефективността и 

намалява риска да бъдат разкрити и ликвидирани от органите за 

сигурност. 

Както в офлайн света, съществуващите емпирични 

доказателства сочат факта, че в киберпространството участват 

различни мрежи с различна степен на организираност. Не може да 

се отрича сериозността на много киберпрестъпления, нито да 

оспорва фактът, че определени групи от организираната 

престъпност са мигрирали (или биха могли все повече да се 

настаняват) в онлайн бизнеса, докато новите престъпни групи с 

характеристика на организирана престъпна група са (или може все 

повече да бъдат) активни в киберпространството. Всъщност не 

трябва да се пренебрегват двата различни подхода на възникване 

на организирани престъпни групи в областта на новите 

технологии – в единия случай имаме миграция на утвърдени ОПГ 

към нови по-доходни бизнеси, в другия – създаване на чисто нови, 

високотехнологични и управленски перфектно организирани 

престъпни групи от експерти без криминално минало и 

регистрация. Нивото на заплаха, което представляват за 

обществото, е въпрос на конкретен анализ за всяка една от тях. 

Дълго време организираната престъпност се схваща като 

криминално начинание, основано на етнически произход (като в 

случая с италианските и руските мафии). Недоволни от това 

ограничено обяснение, някои експерти започнаха да се фокусират 

върху икономическия произход на ОП и динамиката на 

престъпните пазари. Моделът на предприятието допълва общото 

разбиране на ОП като тайно престъпно общество и ясно заявява 

как се основава на същите предположения на законни бизнес 
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организации – тоест поддържане и разширяване на техния дял от 

пазара. Това последно тълкуване е разпространено в документите 

за кибер-ОП, изготвени от големите агенции и институции за 

сигурност и разузнавателни служби на европейско и 

международно ниво. Очаква се ОП да се адаптира към 

киберпространството (сякаш е бизнес компания), за да остане 

конкурентоспособен и да оцелее на (престъпния) пазар. Трябва да 

се очаква престъпниците да бъдат рационално насочени към 

ефективност; тя трябва да се постигне, като се разчита на 

минимална степен на организация, тъй като излишната сложност е 

неефективна за престъпниците и води до по-сложно кризисно 

управление.  

Най-активните в противодействието на организираната 

престъпност в киберпространството са политиците на високо ниво 

– напр. министерства и членове на Парламента и компании 

(консултанти) за киберсигурност. Следват представители на 

правоприлагащите органи и независими изследователи и писатели 

/ блогъри по въпросите на киберсигурността. Отчитат се и 

коментари относно организираната киберпретъпност от 

директорите на Европол и на Европейския център за 

киберпрестъпност, което не е изненадващо, като се има предвид 

ролята на тези центрове. И накрая, мозъчните тръстове. Всички те 

се стремят да обяснят причините за начина си на виждане на 

ситуацията, тъй като това са хора, които пряко са работили в 

структури, противодействащи на ОП или сътрудничили си с тях и 

те най-ясно виждат заплахата от подценяване на възможността 

интелигентни престъпници да създават свои организации за по-

ефективна престъпна дейност или да се опитат да се интегрират в 

съществуващи престъпни мрежи, за да използват достъпните им 

ресурси – материални и парични, политически връзки и пр. 

В някои среди съществуват притеснения заради опита 

киберпрестъпноста да бъде анализирана в рамките на досегашните 

шаблони за престъпност и особено за организирана престъпност. 

Тъй като киберпрестъпленията са сравнително нови и често не са 

добре разбрани от широката общественост, възприемането на 

киберпрестъпността от обществото може да бъде силно повлияно 
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от това, как е поставен въпросът и дали това рамкиране се опитва 

да интегрира киберпрестъпността в съществуващите и по-добре 

познати критерии за заплаха. Тактика, използвана за увеличаване 

на обществената подкрепа за стратегии за справяне със сложен 

проблем с престъпността, е да се свърже с по-познат такъв. 

Обществената подкрепа за противодействие на организираната 

престъпност е от съществено значение, така че прилагането на 

такива тактики води до положителен ефект. 

Според мнозинството от експертите участието на 

организираната престъпност в киберпрестъпността е значимо. 

Организираната престъпност се заема с криминален бизнес там, 

където са парите – висока доходност и нисък риск. Сега това е в 

киберпрестъпността. При достатъчно криминологични 

изследвания, правени през последните години, обаче, се 

установява, че това е до известна степен ограничен процес. 

Специалисти от службите за сигурност са в течение на 

сравнително малък брой случаи. Като последствие може да се 

твърди, че разбира се организираната престъпност играе роля в 

киберпрестъпността, но участието ѝ далеч не е преобладаващо. 

Може да се предположи, че това е все още процес на установяване 

на ползи, вреди, позиции и възможности. 

Определяне на противника: от индивидуални 

хакери до криминални организации 

 Въпреки че има даровити хакери-индивидуалисти, 

несъмнено съществуват и по-често са срещани и опасни 

талантливи специалисти, членуващи в организирани престъпни 

структури, в които като правило ресурсите за подбор на кадрите и 

провеждане на операции значително надхвърлят средствата, 

отделени от обектите на престъпна дейност за защита. 

Това не представлява новост, а вече се очертава като 

тенденция. Наличието на огромно количество свободни средства в 

кеш в престъпните организации изисква изпирането им. Най-лесно 

е използването им за корумпиране на държавни служители, 

създаване на информационни позиции сред служителите на 

специалните служби и дори купуване съдействието на 
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компютърни специалисти, които ги улесняват в реализацията на 

киберпрестъпления. Не е проблем и привличането на супер 

експерти по кибернетика, киберсигурност, хардуер и софтуер, на 

които се плаща неколкократно повече над световните стандарти за 

съответната специалност. От една страна заплащането става с 

пари, които трябва да бъдат така или иначе  изпрани, от друга – 

престъпните организации не жалят средства за най-модерно 

оборудване. С достатъчно средства е възможно да се снабдят дори 

с технологични инструменти, които изискват особен режим на 

продажба и ползване. 

Видими са четири ключови роли, които организираните 

престъпни групи играят в киберпрестъпността, до голяма степен 

предопределени от съществуващите им знания, навици, умения и 

ресурси: защитник; инвеститор; доставчик на услуги; мениджър.   

3ащитник. По въпроса дали организираните престъпни 

групи предоставят защита на киберпрестъпниците, съществуват 

някои доказателства, но това не е принципен подход. Подобно на 

всички други престъпници, ако киберпрестъпниците печелят 

големи суми пари, те могат да станат уязвими на натиск, както от 

престъпната общност, така и от корумпирани правоприлагащи 

органи. Или може да се нуждаят от защитник срещу законни 

разследвания. Ако сътрудничат в действията си с други местни 

(кибер) престъпници, те също могат да се договорят да бъдат 

закриляни от „надежден― местен мафиот. В противен случай може 

да им е необходима помощ за защита от конкуренти в района. Има 

много случаи, когато защитата от страна на организираната 

престъпност не е била забелязана. Според редица IT експерти 

киберпрестъпниците са често тихи, интелигентни, несклонни към 

насилие и не са свързани с ОПГ. Те считат също, че за 

киберпрестъпниците е много необичайно да плащат защита на 

рекетьорите. Разбира се, обикновените престъпници проявяват 

интерес към определени аспекти на киберпрестъпността, както и 

към много други престъпни дейности. По-напредналите хакери 

обаче обикновено показват силно отвращение към 

„традиционните― престъпници и обикновено, когато се 

присъединяват поради каквато и да е причина, това става на 
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временна основа. От своя страна „традиционните― престъпници 

често разглеждат киберпрестъпниците като „сукалчета― и глупаци. 

Много по-силна подкрепа всъщност е установена при 

участието на организирани престъпни групи в киберпрестъпността 

извън предоставянето на защита. Вместо да се стремят да 

управляват киберпрестъпността, онези организирани престъпни 

групи, които се заинтересовани от новите възможности за 

нарастване на печалбите, се стремят най-вече да играят 

практическа роля в самия процес. 

Инвеститори. Важна роля, която ОПГ играят в 

киберпрестъпността е инвестиционната – влагат се средства в 

определени предприятия. Това изисква специфични познания от 

страна на членовете на престъпната организация; те трябва да 

създадат контакти с киберпрестъпници, които да разработят и 

използват необходимия им софтуер за проникване, което изисква 

влагане на определен финансов ресурс. Всъщност контактът може 

да е от страната на ОПГ, но може да е и от страната на 

киберпрестъпниците, които не разполагат с необходимия ресурс. 

Доставчик на услуги. Третата роля на организираната 

престъпност е използване на традиционния им опит в прането на 

пари и способността им за договаряне под натиск на предоставяне 

на услуги или на намиране на клиенти. Реализацията на финансова 

дейност покрай киберпрестъпленията изисква хора да събират и 

трансферират пари, да купуват и продават стоки с откраднати 

активи или пък да изпират печалбите. Въпреки че този тип 

логистични задачи могат да се изпълнят и от отделни лица, по-

скоро се счита, че са прерогатив точно на организираната 

престъпност. 

Мениджър. Четвъртата роля на организираната престъпност 

по отношение на киберпрестъпността, е прякото участие, на 

ръководна позиция в определени операции. Това най-вече 

включва набиране на специалисти с технически умения, наред с 

други необходими за операцията участници. 

Последните две роли са тясно свързани, като и в двата 

случая ОПГ използват традиционните си умения за убеждаване и 
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финансиране, но техническата страна оставят на кибер-

специалистите. Към коя категория можем да отнесем действията, 

зависи от това, киберспециалистите ли искат финансова или друга 

поддръжка, или ОПГ иска да придобие уникални специалисти за 

собствен проект – това е всъщност въпрос от коя страна произтича 

инициативата и кой води дейността. Понякога случаят е трудно да 

бъде класифициран, защото инициативната страна често се сменя, 

а интересите са тясно преплетени. 

Възможен е и друг – пета категория случай – участие в 

организирана престъпност на киберспециалисти, но които имат 

второстепенна логистична роля – събиране на информация, 

изключване на системите за физическа сигурност и пр. В такива 

случаи ОПГ се стремят да наемат или рекрутират партньори с 

технически умения, за да интензифицират текущи операции, а не 

за да участват в кибер престъпления. Известни са много случаи на 

такъв подход – ОПГ, използващи уебсайтове за предлагане на 

проститутки, или виртуални хазартни игри, а понякога дори за 

разпространение на наркотици, дейности изискващи специфична 

технологична поддръжка. 

Като цяло извършени проучвания сочат, че макар участието 

на организираната престъпност в киберпрестъпления все още да 

не е преобладаващо, то вече е забележима тенденция за 

постепенно навлизане във високотехнологичната сфера. Налице са 

редица факти, че киберпрестъпността се ръководи от нов клас 

предприемачи, по един или друг начин обвързани с 

организираната престъпност. Докато по време на мафията на Дон 

Корлеоне се е насърчавало умни деца на ръководството да бъдат 

изпращани да се учат за адвокати, то съвременността налага и тук 

своя отпечатък – освен в областта на мениджмънта, наследниците 

на нелегалните организации се обучават в елитни технологични 

учебни заведения, като MIT (Масачузетския технологичен 

институт – един от най-престижните технически университети на 

света). От друга страна, не е трудно да се привлекат качествени 

специалисти, когато в икономиката няма много място за 

технологични предприемачи и стартиращи компании, въпреки 

силното предлагане на образовани висококвалифицирани IT 
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професионалисти. Когато капиталът е ограничен и много 

програмисти са лошо платени или са безработни, някои са 

склонни да работят за престъпни организации. Съвременни 

проучвания доказват, че високотехнологичните престъпници 

много често получават защита не от мафиите и ОПГ, а 

правоприлагащите органи и политическите дейци предоставят 

такава услуга в замяна на плащане или поради друга форма на 

взаимоотношения – напр., набавяне на компромати. Вероятно има 

редица причини за това, но една от най-важните е, че 

корумпираните политици и служители на реда са в много по-добра 

позиция да защитят киберпрестъпниците от разследване или арест. 

Изглежда, че това е от най-голяма полза за тях в съвременните 

условия. 

Особености на организираната престъпност в 

кибер-пространството 

Бързо променящият се характер на съвременните 

технологии предполага, че веднага щом бъдат въведени нови 

хардуер, софтуер или други приложения, те ще бъдат 

експлоатирани под някаква форма или начин от локални и 

международни престъпни организации. Скоростта, с която 

престъпниците могат да се приспособят да използват тези 

технологии, е наистина забележителна. За съжаление 

правоприлагането и наказателната система, обвързани с 

ограничени бюджети, ограничено обучение и традиционни правни 

режими, са много по-бавни в способността си да реагират. 

Киберпрестъпността ще продължи да се развива извънредно. 

От първите дни на телефонните подслушвания и хаквания на 

Bulletin Board Systems (BBS's) престъпността в областта на 

информационните технологии се трансформира, като включва 

много по-широк спектър от престъпни дейности – доскоро 

невъобразими технически форми на злоупотреба: компютърни 

вируси, червеи и троянци; хактизъм, фишинг, ботнети, критични 

атаки на информационна инфраструктура и дори кибертероризъм. 

Като се има предвид значителният напредък в мощността на 

компютърната обработка и нарастващия брой потребители на 
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интернет по целия свят, не трябва да е изненада, че се появяват по-

нови форми на престъпно поведение в киберпространството. 

Днес организираните престъпни групи в сферата на 

високите технологии работят като стандартни бизнес организации. 

Киберпрестъпниците се състезават помежду си за клиенти, борят 

се за най-добрите мениджъри на проекти и дори търсят 

„изпълнителни директори―, които да им помогнат да останат 

организирани и да реализират задачата да реализират максимална 

печалба. По същество те работят по моделите на съвременния 

бизнес, ръководителите им са завършили престижни управленски 

учебни заведения или идват от мениджмънта на успешни 

компании. Това, което може да хрумне на ръководителите на ОПГ, 

с голяма лекота може да се появи в главата на 

високоинтелектуалните специалисти – качественото управление и 

работата в група многократно оптимизират престъпните печалби. 

Решението дали да работят в рамките на съществуващи ОПГ или 

сами да се превърнат в такава е въпрос на перспективи, сигурност 

и ресурси. Поради своята високоинтелектуална работа те се 

подчиняват на характерна дисциплина и трудови навици – 

придобити в големи IT компании, режим и разписание, на които са 

свикнали и които ги правят особено ефективни. Разбирането на 

това, как са в състояние да структурират своите бизнес операции, 

е важно, тъй като подземната икономика често функционира 

паралелно с легалната икономика. 

Киберпрестъпните организации не са еднакви, но типичната 

структура изглежда така: лидерът, като изпълнителен директор, 

ръководи по-общите цели на организацията. Той организира 

наемането и ръководи поредица от подизпълнители за различните 

части от всяка кибератака. Ако целта на групата е да получи пари 

чрез хакване на дадена структура и присвояване на информация, 

редица от участници – подизпълнители на проекти ще 

контролират различни функции в обхвата на престъплението, 

съобразно техните умения и специализации. Специалистите по 

зловреден софтуер могат да работят по покупка или настройване 

на съответния  продукт, за да получат достъп до точния вид 

информация, търсена от групата. Друг специалист може да работи 
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по изпращане на фалшиви, имейли, чрез които да достави 

злонамерения софтуер до целената организация. След като 

софтуерът бъде внедрен успешно, трети специалист може да 

въздейства за разширяване на достъпа в рамките на целта и да 

потърси конкретната информация, която групата се стреми да 

присвои и да продаде на черния пазар. 

Престъпните групи не съществуват във вакуум. Дейността и 

взаимодействието помежду им по същество са B2B услуги 

(Business to Business – взаимоотношения бизнес-бизнес), а също и 

присвояване на напредъка един на друг – точно като в 

корпоративния свят. „Ако съм добър разработчик, тогава ще 

създам софтуер за откуп и ще го продавам или ще го продавам 

като услуга―, както законните компании предлагат софтуер като 

услуга, казва Guerrero-Saade. „След това ще поддържам 

злонамерения софтуер и ако намерите жертви и ги заразите и ги 

накарам да платят, ще взема 10% или 20%.― Някои от тези 

доставчици на услуги виждат, че приходите им намаляват през 

последните години. През първата половина на това десетилетие 

тип злонамерен софтуер, известен като банков троянски кон, 

който копира идентификационните данни на човек, за да източи 

пари от банковата му сметка, става особено популярен. 

Специалистите, които предлагат услуги за пране на пари, се 

радват на голямо търсене, но то намалява през последните години, 

тъй като откупният софтуер става все по-популярен и 

престъпниците успяват да получат пари директно. Престъпните 

групи от този тип имат агресивни мениджъри, които работят, за да 

изместят конкурентите чрез кражба на територия. Това е често 

срещано сред специалистите, които предлагат разпространени 

атаки за отказ на услуга (DDoS), работещи за затрупване на 

компютрите на структурата-цел с толкова много информация, че 

те блокират. Някои престъпни групи предлагат DDoS услуги за 

наемане и тези услуги предполагат всяка група да е 

компрометирала десетки или стотици хиляди компютри, които 

работят заедно като „ботнет― за стартиране на DDoS атаката. 

Обичайна наета услуга DDoS атакува само компютри, които вече 

са компрометирани от конкурент, след което се използва такъв 
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ботнет за свои цели. Престъпниците с повече компютри в своя 

ботнет са по-ефективни, по този начин услугата може да подбие 

конкуренцията чрез предлагане на по-обемна ботнет мрежа. 

Всъщност колкото по-голяма става такава група, толкова е по-

лесна за идентифициране, като по този начин се самоизключва от 

нелегалния бизнес. 

Според годишния доклад за киберсигурността за 2017 г. на 

Cybersecurity Ventures, световната стойност на 

киберпрестъпността ще нарасне до шест трилиона долара годишно 

до 2021 г. – двойно по-голяма от тази през 2015 г. По някои 

оценки киберкражбата е най-бързо развиващото се престъпление. 

Съвременната мащабна киберпрестъпност изглежда много повече 

като корпоративно предприятие, отколкото бихме искали да си 

представим. За разлика от мощните наркокартели, 

киберпрестъпниците са по-пъргави, по-ефективни и често по-

организирани от експертите по сигурността, които работят за 

спирането им. 

Подобно на стандартно предприятие, кръгът за 

киберпрестъпления обикновено се придържа към ясна 

организационна структура, такава с добре дефинирани роли и 

съгласувана верига на командване. Най-отгоре стои 

организационен лидер, човек, отговорен за създаването и 

планирането на всяка кибератака, гарантиращ, че всеки човек под 

него разбира възприетата роля и комуникира ефективно през 

цялата командна верига. Пръстените за киберпрестъпност почти 

винаги имат екип от вътрешни програмисти, които имат задачата 

да разработят нови варианти на злонамерен софтуер, способен да 

зарази целеви системи, да се разпространява бързо и широко и 

най-важното – да е трудно откриваем.  

Следващите две роли – мрежови администратори и 

специалисти по проникване, често работят в тандем и са възловите 

играчи, докато се извършва атака. Мрежовият администратор 

управлява пълния набор от злонамерени полезни инструменти 

(вируси, рансъмуер, пакети за атака „отказ на услуга‖ и др.), 

решавайки кой от тях да се използва и кой момент представлява 

най-добрата възможност за стартиране на атаката. Експертът  по 
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проникване е натоварен да гарантира, че всеки злонамерен 

софтуер, успешно инсталиран в системите на целта, продължава 

да работи възможно най-дълго. 

И накрая, за да се гарантира, че тяхната схема ще се окаже 

печеливша, в кибер ОПГ работят както търсачи на данни, така и 

финансови специалисти. Търсачите на данни организират и 

преформатират откраднатите данни, докато финансовите 

специалисти определят и предлагат цената на конкретната 

открадната информация на различни черни пазари, съобразно 

конюнктурата. 

Блокирането на някой от тези членове на екипа не 

задължително компрометира целия кръг за извършване на  

престъпления. От една страна, киберпрестъпниците често 

предпочитат да дават и получават обезщетение под формата на 

непроследими криптовалути. Това ефективно елиминира 

„книжните пътеки―, които в миналото са издавали престъпните 

организации. Нещо повече, киберпрестъпниците внимават да 

споделят уличаваща информация само в Deep Web (термин, който 

се отнася за цялото онлайн съдържание, което не е индексирано от 

традиционните търсачки), където анонимността е лесно 

постижима. Много киберпрестъпления се „подписват― от 

анонимни лица, които се намират в тези „скрити― кътчета на 

интернет, значително намалявайки вероятността някой да знае 

достатъчно, за да навреди на другите членове на екипа и да 

позволи идентификацията му. 

Докато блокирането или дори идентифицирането на 

организации за киберпрестъпност е далеч над възможностите за 

киберсигурност на повечето компании, има стъпки, които всяка 

организация може да предприеме, за да защити критичните си 

системи от катастрофални атаки. 

На първо място, ефективната киберсигурност зависи от 

сложното управление на активите. Структурите трябва да отделят 

време за идентифициране на оторизирани и неоторизирани 

потребители и устройства, свързани с техните мрежи. Освен това 

компаниите трябва да инвестират в мрежов одит, известен още 
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като хакерство „бяла шапка‖, за да идентифицират и адресират 

видовете уязвимости, които търсят киберпрестъпниците. 

Нека разгледаме организираната престъпност в 

киберпространството в светлината на най-отчетливите елементи 

на високите технологии: 

Престъпността и големите данни 

Големите данни може и се използват от престъпниците. 

Всъщност точно това виждаме. Нарушенията на сигурността 

нарастват и гигантски бази данни са компрометирани. Като се има 

предвид количеството информация, изложена на риск в интернет, 

икономиката, държавните и частните структури имат основание да 

се притесняват. Ясно е, че киберпрестъпниците разглеждат 

големите данни като следващия си ефективен инструмент, а 

експертите по сигурността предупреждават, че най-лошото 

тепърва предстои. 

Може би не трябва да е изненада, че хакерите са се обърнали 

към анализа на големи данни като друго оръжие в арсенала си. Те 

се ориентират към технологии, които улесняват постигането на 

техните цели, и като се има предвид, че много инструменти за 

големи данни се основават на софтуер с отворен код, достъпът до 

тях е сравнително лесен. Използването на големите данни е просто 

друга част от стратегията на престъпниците, която им позволява 

да действат с по-голяма пъргавина и изтънченост, като 

същевременно по-ефективно изпълняват кибер атаките си. 

В някои случаи използването на големи данни от 

престъпниците е необходимо развитие за тях. Много 

киберпрестъпници сега търсят акумулирана информация, като 

продават ценни данни на най-платежоспособния участник в 

сенчестите кътчета на интернет. Простото нарушаване на данните 

в голяма организация като Target
199

  може да доведе до милиони, 

                                                           
199

 The 18 biggest data breaches of the 21st century, Taylor Armerding, 2018  

(https://www.csoonline.com/article/2130877/the-biggest-data-breaches-of-the-

21st-century) 
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дори десетки милиони записи, съдържащи множество набори от 

данни, попадащи в техните ръце. Сортирането на тази информация 

ръчно е почти невъзможна задача дори за малка група хора, камо 

ли за един човек. Но при анализа на големи данни престъпниците 

могат да извличат тези данни за част от времето, като ефективно 

ги използват за собствени нужди. Алгоритмите за големи данни по 

принцип превръщат откраднатите данни в полезни данни. 

Независимо дали целта включва финансови обекти или 

организации на дребно, хакерите виждат много възможности за 

печалби, като се използват големите данни за стартиране на 

атаките им. Чрез анализа им хакерите могат да зададат 

автоматизирани атаки, фокусирани върху голямо разнообразие от 

цели. Не всяка атака ще бъде успешна, разбира се, но поради 

големия мащаб на провежданата кибер война, успехът може да 

бъде постигнат, дори само няколко да ударят мишената. Всичко, 

което е необходимо, е едно нарушение на правилата за 

съхранение, за да се разкрие съкровищница от информация, която 

може да осигури значими дивиденти за успешния хакер. 

Осъществяването на толкова много атаки наведнъж може да 

доведе до някои попадения, но дори ако атаките не водят до 

огромно количество откраднати данни, това може да не е 

смисълът им. Някои престъпници стартират тези атаки, за да 

съберат първо основните данни за определена цел. Съпоставяйки 

тези данни с друга открадната информация, те след това могат да 

сглобят данните, от които се нуждаят, за да извършат още по-

големи атаки. С други думи, хакерите са се научили да използват 

пробиви при големите данни, за да си обезпечат информация, 

която след това може да се използва в по-обширни и вредни 

кампании. Незначителен хак може да бъде само началото на нещо 

много по-лошо в някакъв момент надолу по линията. С повече и 

по-пълни данни на хакерите е по-лесно да стартират атаките си. 

Основният извод е, че големите данни са просто инструмент, 

който може да бъде използван от престъпниците. 

Търсенето на продукти за работа с големи данни, водещи до 

анализи и прогнози, даващи възможност за увеличаването на 

печалбите на компаниите, е голямо. То далеч надминава 
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предлагането, отчасти защото истинската стойност на продуктите 

за работа с големи данни е била преувеличена от твърденията на 

някои аналитични маркетингови кампании. Това търсене 

трансформира и някои аспекти на престъпното поведение. 

Повечето от нелегалните продукти и инструменти за анализ на 

големи данни, които помагат на престъпниците, могат да бъдат 

получени от незаконни онлайн пазари като AlphaBay, Silk Road и 

Dream Market. Тези пазари редовно се атакуват и премахват от 

органите на реда, но също толкова редовно се появяват отново в 

различен формат. Тъмната мрежа е мястото, където се намират 

незаконните пазари и форуми за комуникации.  

Дълбоката мрежа е мястото, където работи механиката на 

социалните медии и други комуникации. Достъп до него могат да 

се използват с инструменти като мрежата Tor, която използва 

криптиране, за да запази анонимността на потребителите. 

Изгодните незаконни пазари на данни улесниха редица големи 

престъпления, въпреки че законът, свързан с някои от тях, все още 

не е ясно дефиниран. Това са до голяма степен „престъпления 

нагоре―, като нарушения на съхраняване на данни, DdoS атаки и 

масирани спам-атаки. Престъпленията, които обикновено са 

извършени срещу организации, сами по себе си нанасят вреди, но 

също така предоставят информационни ресурси или възможности 

за по-нататъшни престъпления. Престъпления надолу по веригата 

се извършват, когато откраднатите данни се продават на 

криминални престъпници, които могат да се опитат да ги 

използват за експлоатация или изнудване, или на лица, чиято 

лична информация е била компрометирана, или на собственика на 

базата данни, независимо дали става въпрос за бизнес или друг 

тип организация. 

Това може да доведе до прекъсване на услугите и бизнеса, 

измами, реч на омраза, политическа намеса и т. н. Дори 

кибертероризмът и кибернетичната война могат да произтичат от 

престъпленията с данни. Престъпността, свързана с големите 

данни и безопасността на информационните системи в  крайна 

сметка създава загуби и въздейства в мащаб, по-голям и 

заплашващ за хората, бизнеса и националната инфраструктура в 
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сравнение с всички киберпрестъпления, преживени досега. Тя 

представя огромни предизвикателства пред правоприлагащите 

органи и обществото като цяло, не на последно място, защото 

престъпленията нагоре и надолу по веригата често са извършени 

от напълно различни участници срещу различни групи жертви. 

Тези различни групи от участници и престъпления могат 

значително да усложнят и осуетят работата на репортери, 

следователи и прокурори, предвид трудно уловими връзки и 

контакти. 

И все пак, те рядко са единственият обект на полицейско 

или криминологично внимание, което е насочено най-вече към 

киберпрестъпленията надолу по веригата. Фокусирането на повече 

внимание върху престъпленията нагоре по вертикала може да 

предотврати или смекчи последиците от тях надолу по веригата, 

като иззема на престъпниците информационните ресурси, 

необходими за извършване на други престъпления.  

Престъпления в облак 

Големите данни и големите престъпления се подпомагат от 

облачните технологии и Интернет на нещата, които усилват 

отличителните качества на цифровите и мрежовите системи, 

пренасящи данни през информационната магистрала Интернет в 

продължение на повече от четвърт век. През последните години 

облачните технологии бързо разширяват капацитета на Интернет, 

което му позволява да работи по-бързо и по-евтино. Те са 

неразделна част от повечето интернет услуги днес. Те позволяват 

да се съхраняват и ползват данни чрез Интернет, а не на 

собствения твърд диск на потребителя. Увеличавайки 

изчислителния капацитет и мощност при сравнително ниска цена, 

облачните технологии действат като умножител на 

възможностите. 

Доказателството за този ефект може да бъде показано по 

отношение на експоненциалния растеж на компютърните работни 

места – или като разгледаме увеличението на приходите, 

регистрирано от най-голямата облачна платформа Amazon Web 

Services от 1,05 милиарда долара през първото тримесечие на 2014 
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г. до 3,67 милиарда долара през първото тримесечие на 2017 г. 

Подобен ръст в обема и стойността прави големите данни 

привлекателни както за инвеститорите, така и за престъпниците. 

Последните не само признават предимствата, които големите 

данни носят със себе си, но и могат да ги използват, за да намалят 

личния си риск. Интернет технологиите първоначално 

преобразуваха опциите на престъпниците, като им позволиха (на 

теория) да заменят един високорискова кражба на 50 милиона 

долара с голямо количество кражби на малки суми с обща 

стойност 50 милиона долара, които могат да бъдат извършени в 

относителна безопасност. Новият силов умножител на облачните 

технологии сега им позволява да извършат 50 милиарда десет-

процентови грабежи с още по-малък относителен риск за по-

голяма печалба. Появата на Интернет на нещата допълнително 

разшири потока от данни чрез увеличаване на броя и 

разнообразието от устройства, които събират информация. 

Вашият смартфон, всекидневният ви крачкомер, дори колата, 

домакинските стоки и самата къща генерират данни за вашите 

движения и решения и предават тези данни обратно на по-високо 

структурирани устройства в архитектурата на ИН. Заедно тези 

технологии събират, съхраняват и обработват големи данни, 

създавайки изцяло нови пазари. Това поражда нови криминални 

възможности за злоупотреба под формата на унищожаване (или 

кражба) на данни, големи DDoS атаки и масови спам-атаки, които 

изпращат носители на вируси по течението в опит да се 

компрометират компютърните системи на жертвите. 

Тези три специфични киберзависими големи престъпления 

разчитат предимно на облачни технологии и всяка от тях използва 

големи данни по съвсем различни начини. Equifax, Uber, Target, 

Yahoo и LinkedIn са само няколко от много основни търговски 

марки, станали жертва на посегателства върху данните през 

последните години. Ако добавим към тях организации от 

публичния сектор и правителствата – над 31 агенции, които също 

са засегнати, списъкът продължава да расте (Фиг. 7).  

В основата на тези престъпления е кражбата на големи 

данни. (Разбира се, данните не са откраднати, строго погледнато; 
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по време на достъп до данните, те се копират и обикновено 

остават в оригиналната система.) Голяма част от данните, 

загубени при такива атаки, вероятно са доста безполезни за 

престъпниците, които искат да експлоатират първичния 

собственик. Това е така, защото имейл адресите и паролите са 

рядко променяни поради (все още може би слаби) практики за 

сигурност. Въпреки това, в допълнение към набора откраднати 

данни, използван срещу основния му собственик (голяма 

компания като Equifax или другите корпоративни жертви), той 

може да бъде комбиниран и с други откраднати данни, които да 

бъдат използвани с по-голям ефект срещу отделните клиенти на 

такава компания. За да дадат някаква представа за мащаба на тези 

инциденти, Центърът за ресурси за кражба на идентичност и 

Cyber-Scout съобщават, че броят на нарушенията на данните се е 

увеличил през 2017 г. с почти една трета спрямо предходната 

година. От 2005 г. насам фирмата за информационни технологии 

QWERTY Concepts съобщава през 2017 г., че е имало 7 700 

нарушения, които са засегнали почти милиард лични записи. 

Броят на различните засегнати сектори се разширява. Бизнес и 

медицинският сектор изглежда са особено уязвими от атаки през 

последните години.  

Интересна тенденция е, че средният размер на продажба на 

откраднати данни може да намалее леко по отношение на цената 

спрямо всеки засегнат клиент. Докладът на Института Ponemon  за 

2017 г
200

. относно засегнати данни установява, че цената им е 

намаляла леко до 141 долара за запис от 158 долара през 2016 г. и 

154 долара през 2015 г., в сравнение с покачване от $ 202 на $ 214 

между 2008 г. и 2010 г. Въпреки това, колективната загуба на 

организации от докладвани нарушения на данни се е увеличила 

драстично поради големия обем на нарушенията, за фиксирани 

сега. Не всички нарушения на данните се съобщават незабавно 

или изобщо. Ако организациите могат да използват големи данни, 

това могат да направят и технически подготвените престъпници – 

                                                           
200

 POST-BREACH OR "RESIDENT" ATTACKS How Security Teams Are 

Handling The Risk (https://www.illusivenetworks.com/resources/2018-

ponemon-institute-research-report) 
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особено финансова информация. Equifax, американска агенция за 

мониторинг на кредити, призна, че личните данни на 145 милиона 

потребители в САЩ (и 400 000 потребители в Обединеното 

кралство) са били достъпни или откраднати при мащабно 

проникване през 2017 г., след сериозно засягане на данните два 

месеца по-рано. Последиците от тези нарушения все още се 

анализират, но някои експерти считат, че в крайна сметка те могат 

да се окажат толкова сериозни, че може да се наложи да бъдат 

преразгледани кредитните системи и да се приемат строги нови 

закони за по-добра защита на клиентите.  

 

 

 

Фигура 7. Най-големите изтичания на данни и хакерски пробиви за 

последните години. Източник: https://www.informationisbeautiful.net 

 

Големите пробиви на данни създават сериозни проблеми за 

организациите, от които са откраднати, както по отношение на 

бизнес загуби, така и на репутацията, да не говорим за разходите 

за възстановяване на системи и за инсталиране и поддържане на 

по-сложни мерки за сигурност. Те също създават последващи 

проблеми за хората или организациите надолу по веригата, чиито 
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данни са откраднати, особено когато те се допълват с данни от 

други прониквания. Хипотетично данните от копиране на 

нефинансова информация могат да бъдат комбинирани с имейл 

адрес, финансова информация от друго проникване и след това да 

бъдат свързани, например чрез номер на социалното осигуряване, 

с други пробиви в системи, съхраняващи данни за здравето или 

данъците. Полученият набор от данни се увеличава драстично, тъй 

като този съставен личен профил може да се използва много по-

ефективно – с повече сигурност и евентуално по-малък риск за 

престъпника. Впоследствие той може да продаде изготвения 

профил на престъпници, които да осребрят информацията чрез 

източване на банкови сметки или други активи. В допълнение към 

престъпната продажба на незаконно получени данни, съществуват 

и други видове големи престъпления, свързани с нарушения на 

данните, всяко със собствени мотиви и методи. 

Има уебсайтове, като WikiLeaks, които публикуват изтекли 

данни. Мотивацията зад тези течове обикновено е да се 

публикуват данни в обществен интерес, така че хакерите лично не 

биха го считали за откраднати, но прокуратурата често го прави.  

Хакове за откуп: хакерите изискват откуп от бизнеса, за да 

изтрият откраднатите данни и заплашват, че ако не бъдат платени, 

ще ги продадат на конкурент или ще ги публикуват. Проблемът с 

електронното копие е, че жертвата трябва да се довери на хакерите 

да изтрият данните  

Използването на софтуер, който криптира бизнес данните, за 

да ги направи недостъпни, става все по-разпространено. 

Обикновено се активира, когато насочени имейли, изпратени в 

масови спам атаки, подмамят получателите да отворят заразен 

прикачен файл или уебсайт. След като получат достъп до 

компютърната система на бизнеса, хакерите криптират данните и 

изискват изплащане на откуп в биткойни или друга криптовалута, 

за да ги отключат. Проблемът тук е също така с доверието: 

плащането, което обикновено  не е одобрявано от органите на 

реда, не винаги води до успешно възстановяване на данните. Това, 

което големите играчи са склонни да правят при такива случаи, е 

да изпращат на жертвите знак „доказателство за живота― 
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(обикновено дешифриран файл), за да се изгради доверие. Разбира 

се, ако повече планове за непрекъснатост и сигурност на бизнеса 

съдържат стратегия за архивиране и рестартиране на ключови 

данни, това ще намали драстично необходимостта от извършване 

на плащания за откуп. Много компании и организации, особено 

малките и средните предприятия, доскоро вярваха, че са 

имунизирани срещу подобни атаки, приемайки, че те не са 

достатъчно голяма цел за някой, който желае да ги хакне.  

При кражбата на данни винаги има проблем с „измамите в 

спящ режим―: данните за лицата в личен или бизнес аспект се 

държат в резерв, докато не могат да бъдат комбинирани с други 

данни и в крайна сметка да бъдат използвани за измама или 

нарушаване на бизнес дейностите. 

Използване на съставни масиви от големи данни за 

създаване на подробно информационно портфолио за бизнеса и 

техните дейности, за да се извърши индустриален шпионаж. Това 

може да включва прилагането на инструменти за анализ на данни 

за натрупани правни и неправомерни масиви от данни, които 

могат да идентифицират разкриващите се тенденции.  

DDoS (разпределен отказ от услуга) атаки са различен вид 

престъпление с големи данни. Извършителите, поради различни 

причини, бомбардират онлайн услуги с масивни обеми от данни, 

за да блокират порталите за достъп и по този начин да отказват 

достъп на законни потребители. Нарастващото въздействие и 

наличието на облачни технологии, комбинирано с оръжието на 

устройствата на Internet of Things чрез ботнети, увеличават 

размера, обхвата и сложността на DDоS атаките. Ботнетните 

мрежи са комплекти от „зомби― компютри, които са заразени от 

инструменти за отдалечено администриране (злонамерен софтуер) 

и могат да бъдат контролирани дистанционно от трета страна без 

съгласието на собственика или знанието му, да изпращат спам или 

DDoS атаки.  Самите облачни услуги все повече стават цел на 

DDoS атаки, като се повишават от 19 % от общия брой през 2014 

г. до 33 % през 2016 г. DDoS атаките срещу компании и 

организации могат да бъдат особено пагубни, тъй като те 

нарушават непрекъснатостта на бизнеса. Също така могат да се 
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изтеглят, без да трябва потребителите да имат специални знания. 

Всеки може просто да се закачи за уебсайт, разположен в тъмната 

мрежа, който предлага ползване на типови планове за атака. 

Много варианти за атака имат за цел да се улесни някаква друга 

форма на киберпрестъпност. Обикновено DDoS атака се използва 

или за отслабване на системата за сигурност преди кражба на 

данни, или за претоварване на персонала по сигурността, като 

едновременно с това се прилага друго средство за проникване в 

системата. Финансовият мотив очевидно е съществен при някои 

DDoS атаки, но не всички целят печалба.  

Много спам имейли все още успяват да постигнат целта си 

поради повишената изобретателност на триковете на спамерите, за 

да се избегне откриването и да заблудят получателя да отговаря. 

Също така, ботовете, които управляват ботнетите, изпращащи 

масово спам, постоянно търсят по-уязвими компютри, които да 

заразят. Един от методите за това е изпращане на спам до нови 

имейл адреси, събрани от пробиви на данните. Това им дава 

възможност да увеличат размера на своите групи от зомби 

компютри и способността им да изпращат още повече спам, като 

по този начин увеличават стойността на ботнета. Следователно 

основните заплахи от спам са съществуващи и развиващи се. 

Спамът запушва пропускателната способност, но също така 

насърчава пазара на откраднати данни (имейл адреси). По-важното 

е, че престъпниците надолу по веригата плащат на спамерите 

нагоре по веригата, за да изпращат спама си. Понякога това става 

чрез пряка връзка, но все по-често се управлява чрез сайтове за 

услуги за киберпрестъпления, които са достъпни в тъмната мрежа. 

Мотивацията на спамерите нагоре и надолу по веригата е главно 

финансова. Докато първите съществуват, за да изпращат спам, 

последните търсят чрез различни хватки да получат средства от 

получателите по различни начини. Имейлите, изпратени при 

масови спам атаки, основно се опитват да манипулират 

получателя да закупи нещо или да разкрие лична информация или 

да кликне върху заразена връзка.  

Всички киберпрестъпления са престъпления  с Големи 

данни – престъпно поведение, трансформирано от мрежови и 
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цифрови интернет технологии. По-конкретно, като род 

киберпрестъпления, големите престъпления – нарушения на 

данни, DDoS атаки и масови спам атаки – са всички престъпления, 

свързани с киберзависимост: те са продукт на интернет 

технологиите, така че ако можете да спрете интернет, те ще 

изчезнат. Това е в контраст с престъпленията, подпомагани от 

киберексперти – например, организиране на сделка с наркотици 

или планиране как да убият някого. Това би се случило и при 

спрян Интернет, защото извършителите ще използват други 

канали, за да организират или разработят замислените 

престъпления. Киберзависимите престъпления също се различават 

от престъпленията с кибер-поддръжка (като измами), които биха 

се появили, но в по-локален мащаб, без глобалния обхват на 

Интернет. Различни категории престъпления с големи данни могат 

да бъдат разграничени по отношение на modus operandi: 

престъпление срещу данните (нарушаване на данните), 

престъпление с помощта на данните (DDoS) и престъпление чрез 

данните (информация, която може да се използва срещу 

собственика). Това, което може да е възможно, е, че 

алгоритмичните идеи, стоящи зад „предсказващата― аналитичност 

(а не прогнози), биха могли да бъдат използвани за определяне, 

когато се извършват престъпления нагоре по течението като 

нарушения на данни, DDOS атаки и масови спами.  

Големите данни създават възможности за големи 

престъпления. Но кои са извършителите? Много от тези 

престъпления изглежда са извършени от тийнейджъри. Според 

социологически данни средната възраст на арестуваните за такива 

престъпления е около и под 17 год. и много малко от тях имат 

предишни присъди в тази или друга област. Този профил е далеч 

от този на уличните престъпници, обикновено известни на 

правосъдната система, които извършват все по-тежки 

престъпления и са подложени на прогресивно по-строги 

поправително-наказателни режими. Това, което не трябва да 

стане, е да бъдат затворени и след това да попаднат под крилото 

на закоравели организирани престъпници, които биха могли да ги 

привлекат към престъпната си дейност, след като бъдат 
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освободени от затвора. Това може да отприщи сериозна вълна в 

киберпрестъпността. Доскоро традиционните организирани 

престъпни групи обикновено се държаха далеч от повечето онлайн 

дейности. Престъплението, свързано с Големите данни, кражба, 

манипулиране, продажба,  е генерирането на финансови стимули 

за изграждане на нова онлайн мафия, която би действала по линия 

на офлайн мафията, като поставя престъпниците под своя защита 

и инвестира печалбите си, за да създаде в крайна сметка богатство, 

влияние и политическа сила.  

Престъпност и изкуствен интелект 

Възможностите за предотвратяване и разследване на 

престъпления, които сега се предоставят от новите технологии за 

изкуствен интелект, са обещаващи, особено предвид силната 

заетост на полицейски служители и другите правоохранителни 

органи. Въпреки това, успоредно на  тази окуражаваща 

перспектива, съществуват много рискове. Ще бъде ли 

използването на нови технологии от правоприлагащите органи 

изключително за осигуряване на обществена безопасност или 

съществува опасност от сериозна злоупотреба? Неограничената 

намеса в ИИ в личния живот на гражданите, дори и да не е 

умишлена, също е истински проблем. За да се предотвратят 

потенциални заплахи, движението напред трябва да се 

осъществява по такъв начин, че да съответства на основните цели 

на въвеждането на тези технологии – защита на правата и 

свободите на гражданите и гарантиране на сигурността на 

обществото и държавата. 

Изкуствен интелект и заплахи за информационната 

сигурност 

Пейзажът на кибернетичните заплахи се променя с бързи 

темпове. Докато киберпрестъпниците могат да компрометират 

системата за часове или дори минути, реакцията на атакуваните 

структури по правило може да отнеме месеци или дори години. 

Счита се, че фактически 18% от новия злонамерен софтуер остава 

неоткрит през първите 24 часа, а 2% остават така три месеца след 

първата инфекция. В тази ситуация изкуственият интелект се 
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превръща в стратегически съюзник на сигурността на 

предприятието, който позволява да се съкрати интервалът от 

време за откриване на заплахи и дори да се предвидят неуспешни 

атаки. Киберпрестъпниците знаят, че информацията е най-ценният 

актив, който фирмите имат в ерата на цифровата икономика. 

Следователно, те се опитват да се възползват от огромния брой 

точки за проникване, достъпни във всяка свързана работна среда. 

Традиционните методи за сигурност демонстрират неспособността 

им да предпазват фирмите от заплахи, които стават все по-сложни; 

това от своя страна води до още по-широк „прозорец на 

възможности за злонамерени програми―. Тази концепция, се 

отнася до интервала от време между появата на нов вирус до 

неутрализирането му от производителите на решения за 

сигурност. Счита се, че 54% от атаките компрометират системите 

на компаниите за няколко часа, докато 31% от атаките остават 

незабелязани в продължение на поне една година. След като 

атаката е открита, повечето компании прекарват седмици или дори 

месеци, за да се справят напълно с нея. 

Изкуствен интелект и заплахи за киберсигурност 

Време е да се променят подходите за осигуряване на 

информационната сигурност на структурите на държавата и 

сигурността на частните организации. Традиционните технологии 

за антивируси и защитна стена са вече остарели, съвременните 

заплахи изискват по-усъвършенствани системи за защита. И както 

се казва, необходимото време за изграждане на защита е вчера. 

Ефективността е много критична: ако вашата структура 

затруднява проникването на потенциални атаки в отделни 

системи, тогава подобни атаки ще бъдат насочени към онези 

структури, чиито системи са по-лесни за компрометиране. И тук 

изкуственият интелект влиза в играта, способен да реши такива 

проблеми, които е неприемливо да се решават по традиционни 

начини, да се предвидят бъдещи заплахи и пробиви в сигурността. 

Криминални структури и изкуствен интелект 

Съществуват три причини, поради които изкуственият 

интелект през следващите години ще предизвика силен интерес в 
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престъпните среди
201

. Първата от тях е безспорното ускорено 

развитие и ползване на  информационните и комуникационните 

технологии. Нивото на оборудване за софтуерни и хардуерни 

комплекси от различни типове домакинства, корпорации и 

публичния сектор в момента е безпрецедентно. Въпреки това, 

такова високо ниво на оборудване има недостатък. Днес 

телекомуникационните мрежи и компютърните устройства от 

всякакъв вид представляват най-важната и перспективна 

инфраструктура, която е по-значима, от гледна точка на 

полезността, от транспорта и енергетиката. Всички мрежи се 

нуждаят от защита. Всички хора с минимална компютърна 

грамотност знаят за стандартите за информационна сигурност. 

Това е нивото на сигурността на информацията, което предпазва 

домакинствата, корпорациите или правителствените агенции от 

проникване в мрежите им, присвояване на  информация или дори 

прихващане на  управлението им.  

Втората причина за привличането на изкуствения интелект 

като инструмент, ползван от престъпната общност, е естеството на 

киберпространството. Няма как да се построи стена, която да 

обгражда и пази необятното. В същото време, криминалната 

динамика е такава, че от година на година делът на компютърните 

престъпления или по-скоро престъпленията, извършени в 

киберпространството в общата сума на престъпността, 

непрекъснато нараства. Напр., ако през 2000 г. делът на 

компютърните престъпления в САЩ се отчита на по-малко от 5% 

от общото количество, то през 2007 г. този дял е 12 %, през 2010 г. 

– 25 %; в момента, според Центъра за изучаване на компютърни 

престъпления в Североизточния университет в Чикаго – най-малко 

45%, а според ФБР – около 30%. Налице очевидно е 

експоненциален растеж. В същото време всички специалисти са 

наясно, че делът на наказателните дела, открити за компютърни 

престъпления, е пет до шест пъти по-нисък в сравнение с 

традиционните видове престъпления. Престъплението необратимо 

се прехвърля и действа чрез киберпространството. Не е 
                                                           

201
 FBI (https://www.nytimes.com/2017/09/01/opinion/artificial-intelligence-

regulations) 
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необходимо самото престъпление да бъде извършено във 

виртуалното пространство. С появата на интернет изобщо 

киберпространството все повече се използва за извършване на 

традиционни престъпления чрез нетрадиционни инструменти и 

методи. Днес специалните служби и полицията трябва да 

изхождат от факта, че в Интернет няма граници. Няма отделен 

американски, британски, китайски или руски интернет – мрежата е 

глобална. Съответно правната рамка за работата на 

правоприлагащите органи, разработена за обикновеното 

пространство, не е подходяща за киберпространството. 

Съществува и още една  причина, която ориентира и засилва 

интереса на престъпниците към изкуствен интелект. Към днешна 

дата законодателството в областта на информационните и 

комуникационните технологии е най-либерално. Това 

несъвършенство на законодателството води на практика до 

възможности за интензифициране на криминалната престъпност и 

едновременно с това до политики на ниска наказателна 

отговорност. 

Данните на полицейските служби и службите за сигурност, 

както и резултатите от редица изследвания във водещи 

аналитични структури по света позволяват да се смята, че в 

момента отсъстват признаци на целенасочени усилия на 

организираната престъпност по създаване на собствени 

разработки в областта на ИИ. Успешните престъпници, работещи 

в голям мащаб в такива области като финанси, контрабанда в 

големи размери, незаконна покупка и продажба на интелектуална 

собственост и др. – са изключително рационални хора. На това 

ниво на развитие в областта на ИИ не е необходимо да привличат 

вниманието чрез набирането на екипи от най-напредналите 

стартъпи, водени от военните и разузнавателните общности и най-

големите корпорации. Днес това не е рационално. Защо? На първо 

място, опитвайки се да сведат до минимум разходите и да 

привлекат максималния брой външни, до голяма степен свободни 

експерти за разработването на собствен продукт, повечето от 

водещите производители на платформи за изкуствен интелект вече 
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пуснаха платформи с отворен код като: Tensorflow, BigSur, Torch, 

SciKit, Caffe, CNTK. 

Киберпрестъпниците имат много възможности за избор за 

създаването на собствени мощни платформи за ИИ. На практика 

всички развити платформи за изкуствен интелект с отворен код са 

контейнер (платформа, на която всички програми на трети страни, 

услуги, база данни, могат да бъдат монтирани с помощта на ИИ и 

т. н.). Започвайки от 2015 г. стремително нараства сферата на AIaS 

– искуствения интелект като услуга. Компаниите, разработващи 

отделни елементи на ИИ и на първо място хранилища за данни, 

алгоритми за дълбоко обучение, алгоритми на невронни мрежи, а 

също така и програми за обработка на естествения език и 

многовариантни изчисления, в два от три случая допускат 

възможността за използване на техни разработки чрез API. Освен 

това днес някои компании позволяват за сравнително малка такса 

да отдават под наем софтуера си в областта на изкуствения 

интелект. По света съществуват над 200 елитни университетски 

структури, обучаващи експерти по компютърни науки на високо 

ниво. Създаде се цял нов отрасъл за онлайн обучение. Днес пред 

хората, притежаващи необходимата базова подготовка, са открити 

безплатни он-лайн курсове по всички компоненти на ИИ. 

В тази връзка специалните служби са загрижени от някои 

статистически данни. От направени изследвания във водещи 

университети  при последващ сравнителен анализ на основа на 

етническа основа на състава и местоживеенето на лицата, 

обучаващи са в курсовете в сферата на ИИ, устойчиво нараства 

частта на чуждестранните студенти; основният прираст се оказва 

от райони, характеризиращи се с високо ниво на компютърна 

престъпност. Най-голям брой студенти са от Русия, Тайван, 

Бразилия, Украйна и Мексико. Любопитно е, че в елитните 

американски университети като MTI, устойчиво нараства частта 

обучаващи се от китайската, латиноамериканската и 

мексиканската етнически групи. 

Криминалните организации използват огромните средства, с 

които разполагат, максимално ефективно, считайки че, 

заплащайки обучението на свои кадри в областта на високите 
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технологии, не само инвестират в бъдещето на престъпността, но 

и своего рода осъществяват процес на високоефективно пране на 

пари. 

Основни насоки на използването на изкуствен интелект 

от престъпниците 

Според специалните служби използването на изкуствен 

интелект от престъпността през следващите десет години ще се 

осъществи в няколко приоритетни области. Те ще съчетават най-

благоприятното съотношение за престъпниците по отношение на 

три променливи: получения престъпен доход, общите 

производствени разходи за подготовка, комисионна и укриване на 

престъплението и ниско ниво на риска. Ще бъдат актуални 

следните области на криминално използване на ИИ: 

Използване на изкуствен интелект за компрометиране и 

имплантиране на злонамерен софтуер в платежни системи, 

използвайки главно протокола на блокчейн, използващи P2P 

архитектура. Според прогнозите до 2020 г. ще бъдат лидиращи 

платежните системи, базирани на блокчейн и P2P архитектура, 

които ще осигурят до 90% от транзакциите. 

Голямата четворка (Visa, MasterCard, American Express и 

Dinner Club) инвестираха много пари за създаването на 

инфраструктура за информационна сигурност. Независимо от 

това, престъпниците слагат в джоба си поне една десета от 

приходите на процесинговите компании. Едноранговите системи 

за плащане изместват процесинговите системи. На първо място, 

поради икономията на разходите за клиентите. Прикачването към 

платежните услуги и добавянето към всяка транзакция сума от 

порядъка на 0,1-0,3% носят милиардни доходи на престъпниците 

при отсъствие на какъвто и да е риск. 

Програмите за изкуствен интелект в този случай са 

изключително важни. Те позволяват да се използват методи за 

дълбоко обучение на невронни мрежи за взлом и препрограмиране 

на платежните протоколи, изградени върху блокчейн. 

Експериментите показват, че програмите за изкуствен интелект се 

справят по-ефективно с тази задача, отколкото човешките 
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програмисти. Уязвимостта се крие в блокчейна. Той, както всеки 

код, се основава на правила и алгоритми. Именно върху тях се 

изграждат игрите – от шаха до покера, където изкуственият 

интелект е побеждавал човек. 

Кражба от търговски операции. Понастоящем огромна 

част от търговските операции се осъществяват от роботизирани 

платформи, базиращи се на последните достижения в областта на 

ИИ. Делът на високотехнологичната кибер-престъпност, която 

получава печалба от търговските операции на най-големите 

финансови институции, възлиза на 40-50 милиарда долара 

годишно. Това е най-доходоносната, макар и доста рискована, 

област на организираната престъпност в кибернетичното 

пространство. 

Тъй като в последните няколко години се установява 

истинска надпревара в набавяне и модернизиране на финансово 

въоръжение, което се изразява в подобряване от всички по-големи 

финансови институции на техните платформи, базирани на 

изкуствен интелект, престъпниците, за да запазят поне 

досегашните си доходи, е необходимо да участват в тази 

надпревара. В този контекст е използването от страна на 

престъпни организации на изкуствен интелект за операции на 

финансовите пазари чрез проникване и компромисни платформи 

за търговия. 

За разлика от ситуацията при финансовия бизнес, при 

алгоритмичната търговия специалните служби очакват снижаване 

на получаваната от престъпниците печалба поне в краткосрочна 

перспектива. Едва ли в следващите години те ще могат не само да 

излязат напред, но дори просто да запазят паритет при 

снабдяването и ползването на програми с ИИ  сравнено с 

водещите финансови институции. 

Кражба на интелектуална собственост – ноу-хау, 

патенти. Огромен обем на щетите е свързан с кражбата а 

интелектуална собственост. Около 75% от общия обем е 

осъществен от прокси-хакерски групировки, принадлежащи на 
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Народно-освободителната армия на Китай-НОАК, и 25% на 

индивидуални хакери. 

Има основание да се смята, че тъй като технологичното 

надпреварване се разгръща, интересът на киберпрестъпниците ще 

нараства. Също така е известно, че за пробив в днешните мощни 

системи за корпоративна информационна сигурност се използват 

все по-често многофункционални програми, базирани на 

самоусъвършенстващи се алгоритмични модули. Тези модули са 

ключов елемент на изкуствения интелект. 

Специалните служби признават, че днес все още не са 

готови за отпор на хакерските групировки, насочили се към 

интелектуалната собственост, принадлежаща на държавни и 

частни институции. Обикновено отсъстват подразделения, 

ориентирани към профилактика и разследване на престъпления в 

областта на кражбата на интелектуална собственост. Дори когато 

съществуват структури с потенциал за такава дейност, то в 

повечето случаи те насочват интереса си към защита на военни и 

национални критични инфраструктури. 

Не може да се разчита на корпоративните структури за 

информационна сигурност за защита от кражба на интелектуална 

собственост. Независимо от всички полагани усилия, средният 

срок на наличие на хакерски софтуер в корпоративните мрежи се е 

увеличил през последните 10 години от 150 до 250 дни. При това, 

според оценка на компютърните специалисти по защита, само 30-

40% от общия брой на активните прониквания в корпоративните 

мрежи се разкриват. 

Според Интерпол световният пазар на откраднат софтуер 

понастоящем е изчислен на 500 милиарда долара годишно. Ясно е, 

че е много по-изгодно да се купуват откраднати документи, 

рисунки, програми, отколкото да се похарчат огромно количество 

пари за научноизследователска и развойна дейност. Проучване на 

специалните служби и фармакологични компании показва на 

примера на Индия, че един долар открадната интелектуална 

собственост във фармацевтичните генерични производители пести 

17-20 долара от разходите за тази дейност. 
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Очевидно такава печеливша криминална индустрия е един 

от ключовите кандидати за използване на изкуствен интелект. 

Според специалисти по киберсигурност дори и сега вътре в 

корпоративни мрежи – лидери на хай-тек и биотехнологии, са 

налични многофункционални и мулти-хакерски софтуерни 

модули. 

Убийства с помощта на ИИ  

През 2016 г. е извършено първото умишлено убийство с 

помощта на ИИ. В интензивното отделение на Болницата на 

ордена на йезуитите в Сан Мигел-САЩ пациент умира от 

подаване на смъртоносен състав чрез система, управлявана от ИИ, 

вместо предписаното лекарство. Полицията не би могла  да 

разкрие престъплението, ако не се е намесила случайността. 

Програмистът, с когото бандата се е договорила да пробие 

програмата, управляваща автоматичното разпространение на 

лекарства, споделил информация за това в един от чатовете. В 

него участвал информатор от градската полиция. Благодарение на 

него програмистът е задържан, а по-късно се изяснява цялата 

картина. Това показва, че и при най-високотехнологичните 

системи разкриването, предотвратяването и пресичането на 

престъпления няма да е ефективно без наличието на човешкия 

фактор на терен. 

През последните години агенти под прикритие и секретни 

сътрудници на специалните служби и полицията многократно 

съобщават, че криминалните синдикати сериозно и прагматично 

обсъждат различни варианти на убийства, като използват 

автомобили, оборудвани с електроника, умни къщи, медицински 

комплекси и т. н. Тъй като престъпниците, обсъждайки подобни 

проекти, имат сериозни намерения за практическо приложение, то 

най-вероятно малко време ни дели от появата на такъв иновативен 

феномен. Някои специални служби по света, напр., ФБР сериозно 

се подготвят за появата на нелегални синдикати, специализиращи 

се в поръчкови високотехнологични убийства, маскирани като 

технически инциденти от различен тип. Като се има предвид, че 

обемът на пазара за поръчкови убийства в  световен мащаб е около 
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5 млрд. щ. д., годишно, то се очаква появата на няколко престъпни 

синдиката, ангажирани с такава дейност в близките 2-3 години. 

Използване на изкуствен интелект за разузнавателни 

дейности от страна на организираната престъпност срещу 

полицията и специалните служби 

През последните години някои от правозащитните 

организации и специалните служби проследяват опити да се 

закупят на черния пазар бази данни с изображения на видеокамери 

в близост до техните сгради. Това води до предположението, че 

престъпните организации са започнали да изграждат собствени 

бази данни с използване на приблизително същите решения за ИИ, 

които се използват и от правозащитните структури. Предвид на 

това, че обемът на подобни бази данни ще е много по-малък, то е 

напълно възможно да се реализират на платформи на изкуствен 

интелект с отворен код, обединявайки ги с достъпни търговски 

услуги по анализа на връзките, видео, текстове и пр. Създаването 

на подобни бази ще бъде улеснено и от все още наивистичния 

подход за елементарен PR в някои страни.  

Специалните служби предполагат, че престъпните 

организации ще се опитат да създадат два вида бази чрез анализа 

на видеонаблюдение от места в близост да зданията на 

правозащитните структури. Първата – база за служители под 

прикритие и секретни сътрудници. Втората – на сътрудници на 

информационните центове на полицията и специалните служби – 

хора с допуск до най-съкровените тайни за противодействие на 

престъпността. 

Престъпност и блокчейн 

Всяка иновация, а още повече високо технологичните, се 

използва както за законови, така и за престъпни цели. Блокчейн 

технологиите, като технологичен пакет, включващ математически, 

програмни, юридически, финансово-икономически и социални 

иновации също се използва от една страна от добронамерени 

ползватели, а от друга от организираната и конвенционалната 

престъпност. 
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В настоящото време блокчейн технологията се използва най-

вече в инвестиционната сфера. Блокчейн технологиите, обаче, 

имат огромни перспективи и извън тази сфера – за съхраняване на 

разпределени ресурси, провеждане на референдуми и гласуване, 

повишаване на надеждността на логическите мрежи и пр. Най-

бързо се развиват не стандартните и добре известни – отворени 

блокчейн мрежи от типа на етериума, биткойна и пр., а закритите 

(частни, затворени) корпоративни и държавни блокчейн мрежи, 

базиращи се на свои уникални  протоколи. Тези мрежи не 

провеждат ICO
202

, техните токени не могат да се купят, 

платежните им средства на се котират в обменниците. 

Трябва да се знае, че основният оборот на криптовалути 

днес е свързан не с използването им като платежни средства или 

пък като ключове за достъп към приложения и услуги, а за 

спекулативни цели. Инвеститорите ангажират дългосрочно 

средствата си, като се стремят да подобрят управлението на 

компаниите, чиито акции са придобили, да подобрят 

икономическите им показатели. Спекулантите се интересуват само 

от бърза печалба, получена за сметка на разликата между цената 

на покупката и продажбата, която може да се реализира за минути 

и дори секунди. 

По същество, още преди да реализират заявената си 

функция, токените стават предмет на спекулация. Нещо повече, 

има основание да се счита, че значима част от токените до самото 

начало до края си остават предмет само на спекулантски операции 

и никога не достигат функционалния си резултат. Те така и не 

стават реално използвани платежни средства, обезпечаващи 

достъп към работещи приложения или пък към електронна форма 

за потвърждаване на собственост на легални активи. 

ICO представлява от само себе си събиране на средства, 

алтернатива на венчърен капитал. Според специалните служби, 

занимаващи се с измами, голяма част от инициаторите на ICO още 

                                                           
202

 ICO – от англ. Initial Coin Offering – начално предлагане на т. нар. коини 

(монети) за набиране на необходимите за осъществяване на блокчейн 

проект средства. (б. а.) 
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в момента на провеждането му знаят за невъзможността да се 

реализира проектът. Ръководителите на такива блокчейн проекти 

използват значителна част от инвестициите за лични цели – 

покупка на автомобили, жилища и дори самолети или пък за 

рекламни цели, за поддържане на интереса на нови инвеститори и 

широката публика към конкретния токен. По-голямо внимание от 

ICO заслужава феноменът на блокчейн-престъпността. Днес може 

да се твърди, че паралелно с кибер-престъпността се е появила и 

блокчейн-престъпност. През 2018 г. в списание Форбс бе 

публикуван анализ за ICO проектите. Съгласно изнесените данни 

поне половината от проектите са били откровено мошенически 

или са управлявани от некомпетентни мениджъри. Такива проекти 

са довели между 2017 и 2018 г. до загуби за инвеститорите от 

около милиард и половина щ. д. 

Криптоактиви се използват не само за мошенически 

операции, но и като способ за разплащане, предназначен за 

криминални онлайн и офлайн пазари. Според Европол днес 

анонимни криптовалути са станали главен инструмент за 

разплащания в сферата на електронното изнудване с използване на 

кибервируси. Хакерите искат биткойни срещу изнудването. Само 

за 2016 г. полицейските служби от държавите на ЕС са отбелязали 

над 50 широкомащабни изнудвания от страна на 

киберпрестъпниците. Средният размер на искания откуп е бил 

около 2 млн.щ.д. През същата година почти 16% от монетите са 

били свързани с вредоносни програми като Loky, а през  2017 г. – 

WannaCry и NotPeya. 

По данни на американската компания за киберсигурност 

Chainanalysis  само през първото полугодие на 2017 г. на 

американските криптовалутни борси са били откраднати 75 

млн .щ. д. Тези борси действат извън юридически обхват, но и при 

липсата на програмно-апаратен одит на инфраструктурите им. 

Поради това ежегодно по няколко от тях обявяват фалит, 

отмъквайки десетки милиони долари от ползвателите си или пък 

съобщават за крупни кражби от портфейлите, открити от 

участниците. Според анализа на компанията CipherTrace, която 

изяснява наличността на финансови престъпления на базата на 
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анализа на крипто трансфери, само за първото полугодие на 2018 

г. от криптоборсите са били откраднати три пъти повече 

криптовалути от предната година. 

Криптовалутите също така се явяват предпочитана форма за 

разплащане в dark web и конкретно в мрежата Tor. Според 

Интерпол за петгодишен период в Tor са били реализирани 

оръжия, наркотици, контрабандни изделия, фалшиви паспорти, 

педофилско съдържание на сума над 2 млрд. щ. д. изключително 

чрез криптовалута. В началото биткойнът се е ползвал 

изключително като платежно средство, но впоследствие нарастват 

разплащанията с други криптовалути като Dash и Monero. 

Практически напълно обслужван от криптовалути съществува 

най-бързо развиващият се криминален пазар – „престъплението 

като услуга― Този пазар работи като Амазон или ИБей, което 

позволява на ползвателите да оценяват репутацията на 

доставчиците на  престъпни услуги. 

Съществува информация за това, че криптовалутите често се 

използват в схеми за пране на пари от организираната престъпност 

(не трябва да пропускаме факта, че и банковата система е 

използвана и досега се използва за пране на пари, просто 

престъпниците стават по-високотехнологични и по-рано от 

другите схващат предимствата на криптовалутите). Според 

Европол, чрез криптовалути ежегодно се перат около 4 млрд. Евро 

– 3-4 % от незаконните доходи в ЕС (останалата част от 95-97% се 

пере по стандартните банкови подходи). Като се има предвид, че 

банките, които се занимават с пране на пари, удържат за услугата 

от 30 до 50% от сумите, става ясно ненавистта им към 

криптовалутите. Общата сума изпрани пари ежегодно е около 100 

млрд. щ. д., като използването на криптовалути нараства 

експоненциално. 

През 2018 г. на среща на ръководствата на FATF, Европол и 

Интерпол е потвърдена пълна и безусловна поддръжка на работата 

по анализа и прогнозирането на криптоикономиката и 

криптофинансите. Според ръководителите ще се приложат 

необходимите усилия службите за сигурност и обществен ред в 

ЕС да се заемат приоритетно с адекватен анализ на 
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криптоикономиката и други финансови иновации и пресичане на 

използването им от мошеници, престъпници, терористи, 

разрушаващи глобалната финансова и икономическа система. 

Трябва да се признае, че с изключение на операция на ФБР 

по ликвидация на онлайн пазара „Пътят на коприната― в мрежата 

на Тор и още няколко дребни случая, службите за сигурност и 

обществен ред не разполагат с достатъчно примери за 

използването на криптовалутите за пране на пари и финансиране 

на тероризма (за разлика от банките, където има традиции в тази 

насока). Експертите, изучаващи иновативните форми на 

престъпления, често си задават въпроса, защо престъпниците с 

удоволствие използват високите технологии за извършване на 

престъпления, но по отношение на криптовалутите се държат 

плахо и ги използват много по-ограничено. В скорошни 

проучвания на връзката между криптовалутите и финансирането 

на тероризма, извършени от Европарламента (2018 г.), се описват 

терористични актове и организации, които според експертите би 

трябвало да използват активно криптовалути, но не са го 

направили. Такива организации концентрират финансовата си 

активност към следните операции: събиране на средства по 

различни начини, вкл. криминален краудфъндинг, събиране на 

доброволни пожертвования или придобиване на средства от 

легални бизнеси доброволно или принудително; придвижване на 

средства, основно чрез международната банкова структура, 

официални или неофициални системи за финансови преводи; 

съхраняване на средства – напр., чрез създаване на резерви от 

налични пари или рекогносцировка на безлични финансови 

ресурси в най-защитените офшорни зони като Лихтенщайн, Аруба 

и Сингапур. 

Според Европол от над 70 случая на терористични  и 

престъпни операции с употреба на оръжие през последните 3-4 

години, в 72 са използвани налични пари, а в още 4 – преводи от 

безналични традиционни сметки. Нито в един от случаите не са 

били използвани криптовалути! 

В САЩ до момента е установен само един случай на 

използване на криптовалута за поддръжка на тероризма.  
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Що се отнася до финансирането на текущи операции на 

терористични групи, а и на организирани престъпни групи, до 

края на 2018 г. не е бил установен нито един случай на използване 

на криптовалута. Причините са ясни – от една страна подобен род 

организации като правило получават пари от рекет на бизнеса на 

контролируеми територии или ръководен от симпатизанти. Това 

се извършва по принцип в налични пари. От друга страна тези 

мрежи притежават устойчиви връзки с легални банкови 

институции, чрез които провеждат текущите си операции. Нещо 

повече, експертите по финансова сигурност са убедени, че банките 

знаят за престъпния произход на средствата и въпреки това 

откриват сметки и оперират с тях. 

Според специалистите главната причина за незначителното 

ползване от терористи и организирана престъпност на 

криптовалути е: терористите с подозрение се отнасят към 

криптовалутата, доколкото считат, че биткойнът е създаден от 

американското разузнавателно общество. Те смятат, че идеята е да 

се осъществява мониторинг на престъпни терористични 

транзакции, за да се стигне до спонсорите и извършителите; 

терористичните мрежи се ръководят от хора на средна възраст. Те 

не разбират същността на криптовалутите и съответно изпитват 

недоверие и отрицателно реагират на предложението на по-

младите членове да ги използват; организираната престъпност и 

терористите забелязват концентрирания интерес на 

международните и националните финансови организации (на тях 

не им трябват конкуренти за високодоходни операции) и 

правоохранителните органи в сферата на криптовалутите. Поради 

това избягват да попадат в полезрението им. 

Същевременно някои анализатори посочват, че в най-близко 

време тази тенденция ще се промени. Терористичните 

организации и организираната престъпност имат разпределен 

характер – модерна мрежова клетъчна хоризонтална структура и 

действат транснационално. Главното направление на блокчейн-

технологиите е насочено към рязко поевтиняване при висока 

сигурност на транзакциите в международен мащаб. За 

терористичните организации и организираната престъпност, също 
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както при законния бизнес разликата между 6-8%, каквато е 

комисионната на банките, и 1-2% при платежните системи, 

опиращи се на Ripple и Stellar, е твърде осезаема. 

Прогнозата за в близко бъдеще е за експоненциално 

развитие на разплащанията в криптовалути, базирани на блокчейн. 

Предполага се, че поради слабата подготовка на 

правоохранителните органи в сферата на криптовалутите е 

възможно просто да не се знае достатъчно за използването им от 

терористите и организираната престъпност. При това те не 

действат като ползватели, а като собственици на организации, 

провели през 2016 – 2019 г. успешни ICO. 

Политическите екстремисти по-често използват високите 

технологии. Според Европол десните екстремисти събират 

пожертвования в закрити сайтове в биткойни и Dash. 

По данни на британската банкова асоциация в рамките на 

последните пет години инвеститорите, в резултат от кражби от 

електронни портфейли или взлом на криптоборси, са загубили над 

2,5 млрд. щ. д. Обемът на престъпления само за последната година 

е нараснал с над 300% и вероятно ще нараства експоненциално. 

Много вероятно е използване от терористи на блокчейн-

технологии в най-близко бъдеще. Отсъствието на регулаторни 

норми, евтините трансфери и трудното наблюдение на платежните 

услуги в интернет като PayPal примамват престъпния свят. В 

блокчейн платежните услуги се реализират чрез протоколи Р2Р и 

затрудняват органите за банков контрол и специалните служби да 

следят и блокират подобни транзакции. 

Една от най-големите опасности в тази насока представляват 

мигрантите от Близкия и Средния Изток. Някои анализатори 

смятат, че са необходими от две до четири години за пълна 

адаптация към новите местожителства, придобиване на навици за 

използване на съвременни информационно-комуникационни 

технологии. Доколкото мигрантският наплив придобива масовост 

през 2014 г., то може да се очаква с голяма вероятност значителна 

част от платежите на легалните и нелегални мигранти  от Близкия 

Изток да бъдат контролирани от терористични и организирани 
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престъпни мрежи с преобладаващо мюсюлманско 

вероизповедание в страните от ЕС. 

От казаното до момента е ясно, че днес и в близко бъдеще 

главната заплаха не е използване на блокчейн-технологиите от 

високотехнологични престъпници. Криптоикономиката е създала 

възможност за обособяване на своя особена вътрешна 

престъпност, която действа в самия сектор, познавайки добре 

неговата екосистема и се възползва от предимствата на 

иновациите – недобре известни на специалните служби и 

службите за обществен ред и сигурност. 

Готовността на организираната престъпност и терористите 

да се възползват от предимствата на децентрализираните вериги 

зависи от готовността на блокчейн предприятията, а най вече на 

криптоборсите да се подчинят на изискванията, важащи за 

финансовите институции на съответната държава. Днес 

практически всички борси са възприели задължението да 

реализират правилото „познавай клиента― и да предоставят на 

специалните служби данни за транзакциите. Заплаха 

представляват плановете за създаване на криптоборси в места, 

където не се спазва международното законодателство и не се 

реализират мерките по борба с офшорните зони. Това е валидно за 

Централна Америка и някои южно-американски страни. Сега 

основните рискове за развитие на престъпността са не извън, а 

вътре в блокчейн икономиката. Терористите, стремящи се да 

работят в среда, гарантираща анонимност и децентрализация, 

засега предпочитат да използват архаичната Хавала и други 

подобни системи, а не технически сложни, изискващи 

квалификация блокчейн-решения. 

За момента ЕС притежава най-развито и непротиворечиво 

законодателство по блокчейн-икономика. Главната насоченост е 

към блокиране възможностите на високотехнологични 

престъпници да разгърнат блокчейн-престъпност в Европа или да 

използват криптовалута в престъпни операции. От първи януари 

2011 г. функционира нов независим орган на Европейския Съюз – 

European Securities and Market Authority (ESMA) – Европейски 

орган за ценни книжа и пазари. Той работи за опазване на 
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стабилността на финансовата система на ЕС чрез засилване на 

защитата на инвеститорите и насърчаване на стабилни финансови 

пазари. В САЩ регулацията се осъществява от United States 

Securities and Exchange Commission (SEC) – Комисия по ценните 

книжа и фондовите борси на Съединените щати. Тя разглежда 

инвестирането в токени, издадени от „виртуални― организации, 

представляващи компютърен код и употребявани като 

разпределена книга или блокчейн – Децентрализирана автономна 

организация (DAO) на базата на тълкуването на Закона за ценните 

книжа. Ако при обстоятелствата на конкретен случай има 

„инвестиционен договор― в смисъла на този закон, тогава 

вложенията в токени на DAO са ценни книжа и за тях важи 

регулацията на закона. 

ЕС и Европол поддържат създаването в най-близко бъдеще 

на общоевропейски и национални държавно-частни партньорства 

за развитие на блокчейн-икономиката. Целта е изчистване на 

отрасъла от престъпни  елементи, връзки с организирана 

престъпност и тероризъм, недопускане превръщането на 

криптоикономиката в база на блокчейн престъпност. Такъв подход 

ще позволи съчетаване на наличните способности за 

противодействие на правоохранителните органи с финансовите 

ресурси, с които отрасълът разполага. Европол и структури на ЕС 

считат за необходимо да въведат в официален оборот термина 

блокчейн-престъпност, като го редактират така, че да се различава 

от термина кибер-престъпност. Той притежава собствени черти, 

екосистема, сфера на дейност – блокчейн икономиката, 

специфични форми за реализация: измамнически ICO, 

манипулации на пазара за токени, кражба от електронните 

портфейли, взлом на крипто-борсите. Борбата с блокчейн-

престъпността не трябва да е задължение изключително на 

правоохранителните структури, съдебните институции и 

структури на ЕС. 

Анализът на развитието на крипто отрасъла предполага, че 

законодатели и правоохранители следва да престанат да виждат в 

криптоиндустрията неизбежно зло, с което трябва да се борят с 

всички възможни методи, непрекъснато усложнявайки 
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законодателството и практиката на правоприлагане. В близко 

бъдеще главната задача е да се идентифицират вътре в 

криптобизнеса технологии, сегменти и практики, които ползва 

вече сформираната блокчейн престъпност, в които е 

заинтересувана киберпрестъпноста, организираната престъпност, 

корумпираното чиновничество. Отрасълът вече е натрупал 

емпиричен материал, позволяващ да се води целево 

противодействие на използването на блокчейн технологиите от 

организираната престъпност и терористите. 

Криптобизнесът се развива на основата на сложни 

високотехнологични решения, които е необходимо да бъдат 

регулирани от принципиално нови правоохранителни норми и 

процедури. За съжаление днес престъпниците се адаптират и в 

известен смисъл развиват крипто-технологиите значително по-

бързо, отколкото службите за сигурност вникват и разбират тези 

технологии и съответствено се научават да вземат ефикасни 

решения. 

Престъпност и виртуална реалност 

Виртуалната реалност се използва днес от огромна маса 

хора, заедно или поотделно. От специализирано обучение, 

моделиране и тренинг, които имат своето полезно и легално 

приложение, до тренинг, проиграване и моделиране на престъпни 

дейности и акции. Съществуването и пребиваването във 

виртуалните светове е огромно поле за развиване на организирана 

и индивидуална криминална активност. Няма никаква причина да 

се съмняваме, че престъпните организации, които разполагат с 

огромни количества мръсни пари, ще се възползват едновременно 

да ги изперат и да обучат членовете си и подготвят 

престъпленията си така, че да получат по-голяма печалба при по-

малък риск. 

Концепцията за „виртуална реалност― е нова, но всеки ден 

милиони хора се свързват във виртуални светове, за да общуват, 

пазаруват и учат. За съжаление, закононарушителите също са се 

присъединили към тях и пълният набор от престъпни дейности е 

налице. Често срещани престъпления в реалния свят се случват 
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всеки ден във виртуални светове, включително пране на пари, 

кражба на интелектуална собственост, обмен на изображения на 

малтретиране на деца и дори подозирани терористични дейности.  

Виртуалните светове могат да бъдат класифицирани според 

техните специфични характеристики. Най-често наблюдаваните 

видове виртуални светове се разделят на две общи категории: игра 

и общност, въпреки че те споделят някои свои свойства. Една от 

интересните възможности на определени виртуални светове е 

способността печалбите, генерирани в тези онлайн пространства, 

да се трансформират в активи от реалния свят. Това води до 

възникване на нова класа предприемачи и редица „виртуални 

индустриалци―, превърнали дейностите на виртуалния свят в 

истински печалби. Може би най-известният от тези предприемачи 

във виртуален свят е индивид, чийто герой от „Втори живот―  е 

известен като Айлин Греф, но в действителност се контролира от 

китаеца Наше ЧНГ. ЧНГ създава компания за недвижими имоти в 

рамките на Second Life и в резултат на това става първият 

милионер „в реален свят‖, базиращ се единствено на дейности във 

виртуалните светове. 

Тези светове създават алтернативна реалност, в която 

потребителите могат да се представят както желаят, във всеки 

формат, който желаят, чрез своите „аватари― – животни, 

супергерои или чудовища. Те често съдържат елементи, общи за 

други видове онлайн дейности, като MMORPG
203

. Това са 

видеоигри, които позволяват на хиляди играчи едновременно да 

влязат във виртуална среда и да си взаимодействат един с друг. 

Играчите могат да управляват свои собствени „градове и 

държави―, да събират армии, за да печелят битки и да участват във 

всякакви „куестове― със собствени аватари. Тези аватари са 

напълно адаптивни. В рамките на MMOG участниците могат да 

комуникират помежду си чрез различни средства, включително 
                                                           

203
 MMORPG (Massively multiplayer online role-playing games) – комбинация 

от ролеви видео игри и масови онлайн игри, в които голям брой играчи си 

взаимодестват във виртуален свят. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Massively_multiplayer_online_role-

playing_game) 
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текстови чат или гласова комуникация в реално време, 

използвайки технологии като VOIP за пренасяне на своите 

съобщения. 

Днес съществуват стотици виртуални светове и MMORPG, 

като нови се появяват все по-често. Може би един от най-

популярните виртуални светове е Second Life (SL), който е 

създаден от Linden Labs през 2003 г. Сред MMORPG, World of 

Warcraft (WoW) е може би най-популярният в света. Други често 

срещани виртуални светове и MMORPG включват Club Penguin, 

Lineage II, Habbo, HiPiHi, Runescape, Entropia Universe, Gaia Online 

и IMVU. Броят на потребителите обхваща десетки милиони хора 

всеки месец.  

За да може всеки разследващ да разбере виртуалните 

светове, престъпленията, които се извършват в тях, и страданията 

на жертви на „виртуални престъпления―, от решаващо значение е 

да добие представа за мисленето на „жителите на виртуалните 

пространства―. Много от тях искрено виждат техния „втори 

живот― като първи дотолкова, доколкото за по-екстремните 

участници (около 20% от геймърите на MMORPG) реалният свят 

не е нищо повече от вторичен дом, в който да ядат и спят, докато 

виртуалният свят ясно заема в умовете им първото място на 

пребиваване и взаимодействие. Докато човек напълно не схване 

колко реални изглеждат виртуалните светове за участниците в тях, 

ще бъде невъзможно успешно да разберем начина на мислене 

както на престъпниците, така и на жертвите, които участват в тези 

нови виртуални общности. Само чрез възприемане на този начин 

на мислене човек може да започне да разбира защо някой може да 

се появи в полицията, за да съобщи за виртуално изнасилване, 

виртуално нападение, виртуален взлом или виртуално 

самоубийство. 

Потенциалът за организираната престъпност по отношение 

на възможностите за печалба е неограничен. Милиони и милиони 

евро се изразходват всяка година в различни онлайн виртуални 

светове. Докато идеята за „виртуална икономика― спрямо реална 

световна икономика в началото може да звучи странно, повечето 

виртуални светове позволяват някакъв обмен на стоки и услуги, 
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или чрез бартерни системи, или чрез преодоляване на различни 

предизвикателства в играта, или чрез използване на „виртуална 

валута―. Докато по-рано много от тези икономики бяха строго 

виртуални, напоследък се наблюдава преливане между тях и 

реалните световни икономики. Някои виртуални светове всъщност 

имат валутни курсове с реални валути като долари, лири, юани и 

евро. Това означава, че е възможно да се купуват липови или 

ентропийски долари с шведски крони или бразилски реали. Често 

виртуалните валути търгуват със или без разрешение на 

процъфтяващ вторичен пазар, който работи без никакви 

регулации, отваряйки вратата за по-нататъшни криминални 

възможности. 

Реални престъпления във виртуалните светове 

Престъпленията в MMORPG, чисто виртуални по своята 

същност, в много случаи имат жертви в реалния свят. Макар че 

със сигурност може да се спори дали „виртуалното изнасилване― 

наистина представлява „истинско изнасилване―, нека няма 

съмнение за икономическия или психологическия ефект на тези 

престъпления върху техните жертви, тъй като тези виртуални 

пространства са напълно реални за жителите им, както физически 

свят за повечето изследователи. 

Икономически престъпления. Като се има предвид размерът 

на икономиките на виртуалния свят, не би трябвало да е 

изненадващо, че много от престъпленията, извършени във 

виртуални пространства, включват финансови измами или други 

криминални дейности за престъпна икономическа печалба. Според 

икономиста на виртуалния свят Едуард Кастронова стойността на 

всички стоки и услуги, произведени във виртуални светове, се 

приближават до 7-12 милиарда щатски долара годишно. Освен 

това, той отбеляза икономическия трансфер на най-малко един 

милиард долара във виртуални валути годишно. Виртуалната 

икономика надминава икономика на десетки страни по света. 

Разпространението на виртуални валути, като Linden Dollars, 

WoW злато, QQ монети и много други, създава привлекателна 

икономическа цел за международни организирани престъпни 

групи. Организираната престъпност търси преди всичко 
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финансова печалба, а количеството пари в MMORPG представлява 

невероятно примамлива цел за тях и милионите потребители на 

MMORPG могат да се превърнат в леснодостъпни жертви на 

организирана престъпност. Появата на някои доминиращи 

компании в областта на MMORPG, като например Second Life и 

World of Warcraft, означава, че престъпниците вече могат да 

създават компютърни злонамерени програми и социални 

инженерни измами, за да намерят и насочат по-голям брой 

потенциални жертви. 

Финансови измами. Има няколко изпитани начина за 

извършване на финансови измами във виртуални светове, 

включително социално инженерство, експлоатация или хакване на 

MMORPG сървъри и въвеждане на злонамерен компютърен код 

във виртуалната среда на отделния участник. Атаките на 

социалния инженеринг се появяват, когато киберпрестъпниците 

влизат в MMORPG или свързан, но независим форум за игри, 

където те търсят потребители и им предлагат помощ или различни 

бонуси, за да „подобрят― потребителското си изживяване или да 

повишат нивото на играта си. В замяна те искат потребителски 

имена и пароли, така че да могат да извършват предполагаемата 

услуга. 

Изнудване. Чрез доказателства, показващи нарастващата 

стойност на виртуалните стоки, съдът в Китай постановява 3-

годишна присъда в средата на 2009 г. на известен член на банда за 

изнудване за виртуални стоки. Според китайски служители трима 

заподозрени са вкарали жертвата в кибер кафене и забелязали, че 

той има особено голям баланс от виртуални стоки в сметката си за 

QQ-Tencent. Последва нападение и жертвата е принудена да 

прехвърли еквивалента на близо 100 000 от местната валута от 

виртуалните QQ монети. Този случай е интересен с това, че 

показва, че виртуалните стоки трябва да имат стойност, за да се 

арестуват и преследват извършителите. С нарастването на 

виртуалните стоки все повече хора могат да станат жертви на 

виртуални кражби и изнудвания. 

Използване на зловреден софтуер. Тези злонамерени 

програми или компютърни троянци дават възможност за голямо 
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разнообразие от престъпни действия в MMORPG, включително 

кражба на виртуални стоки и пари. Броят на злонамерените 

програми, специално насочени към виртуални светове и онлайн 

игри, се е увеличил драстично през последните няколко години. 

Според компанията за компютърна сигурност Kaspersky 

Laboratories само през 2008 г. са били въведени над 30 000 

злонамерени програми, специално разработени за онлайн игри. 

Пране на пари. През последното десетилетие в целия свят 

бяха въведени редица нови алтернативни форми на плащане, за да 

се поддържа нарастващият обем на електронната търговия. Най-

известната от тези компании е PayPal, която стана изцяло дъщерно 

дружество на eBay през 2003 г. PayPal улесни плащанията, които 

се извършват чрез интернет и служи като електронна алтернатива 

на традиционните хартиени пари, чекове или банкови парични 

преводи. Това може да бъде много полезно за огромната част от 

жителите на планетата, които имат достъп до кредитна карта. 

Разбира се, алтернативните платежни системи отварят вратите и 

към алтернативни форми на пране на пари. 

Въпреки че PayPal със сигурност е революционен в своя 

подход, той винаги урежда транзакции в установени форми на 

национална валута, като долари, йени или евро. През последните 

няколко години обаче редица виртуални светове започнаха да 

издават свои форми на валута. С имена като Linden Dollar 

(използван от Linden Lab's Second Life), World of Warcraft Gold (от 

Blizzard Entertainment) или QQ Coins (от Tencent Limited), тези 

виртуални валути се използват от буквално десетки милиони хора 

по света. Има различни оценки за размера на виртуалната световна 

икономика, но някои оценки я оценяват в милиарди (щатски) 

долари. 

Предвид огромните суми пари, които се прехвърлят на части 

по света, не е чудно, разбира се, че престъпниците биха искали да 

се възползват от този паричен поток. При съществуващата 

регулация, икономиките на виртуалния свят са узрели за 

експлоатация от организирана престъпност, терористи и други, 

които искат да изпират големи суми пари. 
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Въпреки че изпирането на пари във виртуален свят се счита 

за теоретично възможно от известно време, следният случай ясно 

показва, че теорията вече е приложена на практика, в размер на 38 

милиона щатски долара. Както демонстрира Полицейска Агенция 

Метрополитен на Сеул (SMPA), група китайски и корейски 

престъпници успяват да измамят играчите на корейски игри и след 

това да изперат средствата чрез редица фирми за бизнес обратно в 

континентален Китай. 

Игри за възрастни. Обменът на изображения на реални деца, 

независимо дали се извършва лично, чрез IRC (интернет-чат) или 

във виртуален свят, трябва да бъде криминализиран. Много по-

сложен е проблемът с изобразяването на виртуални деца, 

участващи в сексуална активност, тъй като във виртуалния свят не 

е ясно кой стои зад аватара. Например, в Second Life можете да 

избирате и обличате аватар по ваше желание, като по този начин 

56-годишен мъж може да обитава аватара на 12-годишно момиче и 

след това може да скриптира този аватар, за да участва в различни 

сексуални дейности. За тези, които наблюдават Втори живот, 

изглежда, че 12-годишното момиче се занимава със сексуални 

дейности, докато в действителност това е по-възрастният мъж, 

използващ аватара за свои сексуални цели. Не е изключено обаче 

зад аватара да се крие действително дете. 

Трябва ли подобни дейности да са престъпление? В целия 

свят законодателните органи отговарят на този въпрос по различен 

начин. В Германия, Ирландия и много други европейски страни 

притежанието на „виртуална детска порнография― се счита за 

законов еквивалент на притежаването на „истинска― детска 

порнография и е еднакво наказуемо по закон. Съединените щати 

постановиха, че „виртуалните― сексуални изображения на деца са 

форма на фантазия и като такива те не представляват престъпно 

поведение, тъй като нито едно реално дете никога не е било 

малтретирано или фотографирано при производството на тези 

виртуални образи за малтретиране на деца. Други твърдят, че само 

някой, предразположен към злоупотреба с дете в реалния свят, би 

искал да действа сексуално като виртуално дете. Опозиционерите 

отговориха, че демократичните общества не трябва да имат 
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„мислеща полиция― и че фантастичният живот, който не 

прекрачва прага да навреди на другите, не трябва да бъде 

криминализиран. 

По своята същност на развлекателната им стойност, 

виртуалните светове и MMORPG са привлекателни за хора от 

всички възрасти и в частност за младите хора. Примамливата 

анимационна графика, игровият потенциал и забавната стойност 

правят виртуалните светове от интерес за по-младата аудитория. 

Разбира се, това не означава, че децата са единствените, които 

използват виртуални светове. В действителност, повечето 

потребители в MMORPG са между 20 и 30-годишни, но средните 

възрасти варират много от игра до игра. Second Life има 

тенденция да привлича по-възрастна група играчи отколкото Клуб 

Пингуин на Disney например, която е насочена към деца от 6 до 14 

години. 

Много виртуални светове позволяват външни връзки и 

комуникации: текстови чатове, разговори в реално време чрез 

интернет протокол (VOIP), обмен на фотографски и видео 

изображения един с друг. Макар че приятели може да искат да 

направят това за законни цели, със сигурност може да има и 

криминални последици. Например, редица педофили биха могли 

да създадат аватари в Second Life, предоставяйки неверни данни за 

идентификация. Те могат да се срещнат помежду си в различни 

чат-стаи, посветени на „детската любов― или „Лолита― (или всяка 

друга подобна ключова дума) и да започнат да си общуват 

помежду си. Един от педофилите (представен от неговия аватар) 

би могъл лесно да построи киносалон на острова по свой избор и 

да показва какъв поточен видео файл да избере. Така че в 

действителност би било напълно възможно да има виртуална стая, 

пълна с педофили, гледащи изображения на малтретиране на деца 

(снимки, видеоклипове и т. н.) на истински деца. 

Проституция. Проституцията е често срещана във 

виртуалните светове и MMORPG, но трябва да се внимава как се 

определя терминът. Някои хора са готови да платят за своя аватар, 

за да участват в симулирано сексуално поведение с друг аватар 

срещу пари (виртуална валута или реална). Въпреки че това може 
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или не може да наруши условията за обслужване на самия 

виртуален свят, в много юрисдикции не би било престъпно 

деяние, ако всички страни са дали съгласие на пълнолетни. В 

други юрисдикции дори симулирането на сексуален контакт в 

замяна на пари би било престъпно. 

Докато повечето полицейски сили може да не преследват 

строго виртуална проституция между възрастни (особено когато 

всички дейности са изцяло онлайн в рамките на MMORPG), има 

много припокриващи се технологии, които могат да направят този 

вид дейност хибридна кръстоска между виртуалната и реалната. 

Например, много виртуални светове позволяват на потребителите 

да включат VOIP комуникация в MMORPG средата. По този 

начин добавянето на гласова комуникация като част от сценария 

за проституция може допълнително да премине границите на това, 

което е законно в някаква юрисдикция. 

В други случаи чистите актове на проституция в реалния 

свят са поели компонент на виртуалния свят. В един от най-

известните случаи, известен като „Epic Mount‖, една жена 

предлага сексуални срещи в реалния свят в замяна на пари: 5000 

броя злато от World of Warcraft. Жената твърди, че има нужда от 

парите, за да закупи своята „епична летяща планина.― Тъй като 

WoW златото може да се обмени за реална световна валута (евро, 

долари или йени), то има реална световна стойност въз основа на 

пазарните условия и предвид обмена на валута за сексуален акт в 

реалния свят, тази жена може да получи наказание в много 

юрисдикции. 

Изнасилване (сексуално посегателство). Може би никоя 

друга форма на престъпление във виртуален свят не разпалва 

толкова страст сред участниците, колкото дискусията за 

„виртуално изнасилване―. За някои това е престъпление като 

„истинско― реално изнасилване. Съмняващите се отхвърлят 

възможността, отбелязвайки, че изнасилването е невъзможно без 

човешка жертва, която е била физически нападната. Въпреки 

различията, все повече полицейски агенции по света са жертви на 

тези видове престъпления, които се представят и изискват 

обезщетение от полицията. 
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„Виртуално изнасилване― се случва, когато аватарът на един 

човек е принуден  да участва в сексуална ситуация срещу неговото 

желание. За да бъде ясно, този вид престъпление е различен от 

съгласието на възрастни, които практикуват фантастична версия 

за „изнасилване― по някакви причини. Твърди се, че във 

виртуалният свят  има изнасилване, когато един от участниците не 

желае да участва в акта. Графиката в MMORPG и виртуалните 

светове е напреднала изключително много – дотолкова, че те 

могат да представят сравнително добре сценариите на реалния 

свят. Някои виртуални светове като Second Life имат вградени 

технически защити, за да предотвратят появата на такива 

дейности, но те могат да се появят другаде чрез въвеждането на 

злонамерен код, който принуждава аватара да направи нещо. 

Тук отново следва да се направи критичен преглед на 

психологията на виртуалните светове. За дадено лице, което 

прекарва 12 часа на ден в MMORPG, преживяващо аватара си, 

всяка дейност, която се случва на този аватар спрямо волята на 

собственика му, може да бъде тревожна. За някои виждането, че 

нечий аватар претърпява графично изображение на насилствена 

сексуална атака, очевидно би имало отрицателно въздействие 

върху психиката на собственика на аватара. Дали тази вреда е 

толкова сериозна, колкото „изнасилването в реалния свят―, се 

дискутира много открито и е извън обхвата на настоящата работа. 

Въпреки това, много такива случаи се случват и се докладват на 

органите на реда по целия свят. 

Независимо дали полицията е способна или не да разбира и 

реагира на подобни случаи, едно е сигурно – те ще бъдат все по-

често съобщавани. Правоприлагащите органи трябва да имат план 

за справяне с тях и да осигурят всяко потенциално 

местопрестъпление в търсене на доказателства за престъпна 

дейност. 

Преследване и тормоз. Едно от най-често срещаните 

оплаквания и потенциални престъпни действия във виртуалните 

светове (MMORPG) е това на тормоз, сплашване или дебнене. 

Това често се случва, когато даден човек стане обект на нежелано 

внимание или фокус от друг човек (аватар) или група от тях. Във 
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виртуалните светове този вид дейност обикновено се нарича 

„скръб― (griefing). Може би не е изненадващо, че всички дребни 

оплаквания, обиди, аргументи и разстройства, които се срещат в 

„реалния свят―, се срещат и в пространствата на „виртуалния 

свят―. Тормозещите не играят онлайн игра или обитават 

MMORPG за никакви полезни цели, освен за тормоз или 

сплашване на други. Може да са разкрили не документирани 

технически аспекти на софтуера на виртуалния свят и да използват 

тези бъгове или функции, за да тормозят други играчи или 

обитатели. За жертвите на такова поведение може да бъде 

изключително досадно и може да се чувстват като в реалния 

еквивалент на дебнене или тормоз. 

Развиването и прилагането на новите технологии за 

виртуална реалност паралелно ще водят и до криминални прояви. 

Почти всяко престъпление, което може да се случи в реалния свят, 

може да бъде извършено и във виртуални пространства. От 

малтретиране на деца до терористични атаки, полицията все 

повече ще се сблъсква с множество виртуални престъпления. За да 

обезпечат безопасност в тези пространства експертите по 

сигурност трябва да работят с индустрията и академичните среди, 

за да осигурят минимализиране на всяка социална вреда, 

произтичаща от тези технологични разработки. Размерът на 

финансовата печалба, която реализират съвременните 

престъпници, гарантира, че виртуалните светове ще продължават 

да бъдат използвани за незаконни цели.  

Престъпност и адитивни технологии 

Марк Гудман заявява: „Всеки път, при появата на нова 

технология се появяват престъпници, които я използват. ... Всички 

сме виждали 3D-принтери. Както е известно, те са способни да  

печатат различни материали, от пластмаса и шоколад, чак до 

метали и дори бетон. И ето кое ми е интересно – как хора 

способни да окачат на гърдите си бомба, могат да използват 3D-

принтери? Доколкото ми е известно, във Великобритания законите 

за  огнестрелно оръжие са много строги. Но вече няма нужда да се 

внася оръжие в страната. Сега може да се купи 3D-принтер и 
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разпечата пистолет, а също така и боеприпаси за него, без да 

излизаш от дома си.― 

 Списъкът на отпечатани предмети за извършване на 

престъпления може да продължава безкрайно. В него влизат 

оръжие, кредитни карти, ключове, инструменти за взлом, 

фалшифициране на предмети на изкуството, използване на 

скенери, способни да дублират практически всякакви патентовани 

триизмерни предмети и мн. др. 

 Фалшифициране на произведения на изкуството, 

сканиране и 3D отпечатване 

Създателите на професионална линия 3D принтери Осе от 

Canon и експертът Тим Заман са провели съвместни изследвания и 

разработка за създаване на точни копия на известни картини. 

Заман е създал система за сканиране, която не само цифровизира 

изображението на картината с висока разрешителна способност, 

но и успява да запази 3Dданните за най-детайлните особености на 

произведението като текстура на боите, релефност и структура на 

мазките. Притежавайки тези данни може да се създаде 3Dмодел на 

картината
204

, а в последствие да се отпечата на професионален 

принтер практически неотличимо от оригнала копие, при наличие 

на правилно подбрани материали и бои за печат. 

 Щом системата за сканиране е способна с висока точност да 

копира шедьоври на изобразителното изкуство, то със същия 

успех може да бъде използвана за създаване на много убедителни 

триизмерни копия – например скулптури. Една от работите на 

Хенри Мур бе продадена преди няколко години на търг за 30 

млн. щ. д.. Това е достатъчно голям стимул за престъпниците да се 

опитат да създадат не отличим фалшификат. За организираната 

престъпност, която разполага с огромни средства и се затруднява с 

изпирането им, закупуване извън законните възможности на 

такава система и използването ѝ, е добро вложение. 
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Незаконно разпространение на файлове 

 Съществува сайт DEFCAD.com
205

, създаден за обмен на 3D 

файлове, които са вече над 90 хиляди. На сайта има и търсачка, 

позволяваща на ползвателя да добавя в базата данни връзки с 

други файлове от мрежата, така че самите файлове да не се 

съхраняват на сървъра на DEFCAD.com. Сайтът е разработен от 

Коди Уилсон
206

, студент по право от Тексас, известен като 

създател на първото в света 3D печатно оръжие. Това е реакция на 

опита на Thingiverse и Shapeways да забранят моделите на 

огнестрелно оръжие на сайтовете си. 

 Според Управлението по контрол на стоките с военно 

предназначение разпространяването на файлове на 3D разпечатано 

оръжие е нарушение на правилата на международната търговия с 

оръжие. 

 Едно от най-видимите известни нарушения на правата на 

собственост е вече огромното разпространение на калъфа за 

iPhone с дизайн на „Игра на тронове―, с права на собственост на 

HBO. Този файл и до момента може да бъде намерен в 

DEFCAD.com. 

Принтиране на оръжия 

Нееднозначен пример за разпечатано на принтер оръжие е 

известната винтовка
207

. Въпрос на време е такова оръжие да бъде 

ползвано за извършване на престъпления. От бокса до 

всевъзможни метателни оръжия и оръжия за ръкопашен бой – 

всичко това е възможност за бързо и незабележимо въоръжаване 

на уличните хулигани и бандите на крайно десните националисти, 

например. Независимо, че част от това оръжие е само резултат от 

опити за прецизно моделиране, по същество в ръцете на 

престъпниците може да бъде ефективно и опасно. 
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Секс играчки 

Без да конкретизираме това е достатъчно бързо развиващ се 

бизнес, който може да попадне в ръцете на организираната 

престъпност, поради безконтролността и лекотата за изпълнение и 

разпространение
208

, както и поради традициите в контролирането 

на секс бизнеса. 

Създаване на инструменти за взлом на системите за 

безопасност 

Способите за безкръвно и ненасилствено криминално 

обогатяване са разнообразени чрез възможностите на 3D принтера 

да създава твърде съвършени инструменти. Например хакери вече 

са разработили 3D отпечатани устройства, способни да побият 

защитата на iPhone по пътя на механическо  изпробване на всички 

варианти на кода. Това демонстрира, че създаването на стандартен 

ключ за болшинството ключалки по тази технология не е особено 

трудно. Тези ключове са били отпечатани през услугите на 

компанията i.materialise
209

. „Беше ни много неприятно да узнаем, 

че студенти са се възползвали от нашите услуги, за да създадат 

незаконни копия на ключове Shlage Primus―, пишат те. 

„i.materialise  счита за недопустимо всяко използване на своите 

услуги за създаване на предмети, представляващи заплаха за 

сигурността на други хора. Ако компанията е знаела какви са 

мотивите на Дейвид Лоуренс и Ерик ван Алберт, то ключовете не 

биха били разпечатани. Лоуренс и Алберт ясно дават да се 

разбере, колко е просто да се създадат ключове с висока степен на 

сигурност, дори по фотографии, като начална точка за 

моделирането им. Преди няколко години 3D-отпечатването вече е 

бил успешно използвано за създаване на ключове по фотографии, 

а днес британската компания G4S съобщава за създаване на 

качествени пломби и ключалки, напечатани на 3D-принтер. 
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 https://imgur.com/gallery/CIXJ2 

209
 i.materialise – онлайн услуга за 3D отпечатване. „Качете вашия 3D модел, 

изберете от над 100 различни покрития и материали, посочете размер, 

получете веднага цена и оставете на нас да се погрижим за отпечатване и 
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Използването им позволява да се скрият следите от 

престъпленията и да улеснят контрабандата, там където се ползват 

митнически пломби. 

 Вече са известни файлове, чрез които могат да бъдат 

отпечатани детайли за източване на банкомати. Преди няколко 

години 31 членове на българска организирана престъпна група са 

били арестувани за скимиране
210

 на банкомати, измама с 

електронни плащания и фалшифициране. Сред множеството 

потребителски електронни устройства, иззети по време на 

обиските, били няколко 3D принтера, които обвиняемите 

използвали в усилията си да присвояват данни от банкомати. 

Български и испански полицаи в сътрудничество с Европейския 

център за киберпрестъпност – EC3 в Хага в съвместна операция, 

при която бяха претърсени 40 домове, едновременно в три 

български града – София, Силистра и Бургас, както и домове в 

Малага, Испания, откриват, че бандата е използвала 3D принтери 

за създаване на фалшиви рамки за слотове за карти, които, 

поставени на лицевата страна на съществуващите слотове за 

банкомати, позволявали  да се променят и крадат данните на 

потребителите. Изглежда MakerBot Replicators
211

 е бил използван 

за създаване на фалшиви слотове за карти. 

Фалшифициране на парични знаци 

Според информацията на редица полицейски служби по 

света специалистите по фалшифициране на пари използват 

активно 3D-принтери както за пряко копиране на монети, така и за 

изготвяне на щампи за печатане на банкноти. Качеството на 

подправените пари е много високо, благодарение на новата 
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 Скимирането на банкова карта е криминално действие, при което без 
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технология. Съвсем скоро в Австралия са арестувани група от 

фалшификатори, извършващи подправка на парични знаци с 

помощта на 3D-принтер. Те са използвали адитивни технологии за 

отпечатване на необикновено детайлни копия на монети с 

номинал от 1 и 2 евро, а също така са използвали принтерите за 

създаване на особено качествени щампи за крупни купюри. В 

схемата са работили трима мъже, които са били дълго време 

разследвани. Групата се е отличавала от други фалшификатори с 

афинитета си към иновационните подходи с помощта на 

специализирана техника и 3D – принтери, водещи до 

висококачествени и трудно различими копия. В групата 

съществувало строго разделение на функциите. Ръководител и 

подбудител е бил криминално проявен експерт по подправка на 

европейска валута. Поради неумението да работи с компютри и 

нови технологии, но съзнавайки перспективата им, той привлякла 

29-годишен компютърен специалист. Фалшификатите са били 

пласирани в Португалия, Ангола, Мозамбик и Източна Европа, на 

цена наполовина на номинала. Сред конфискуваните материали е 

била намерена специална хартия и сребърно фолио, използвани за 

подправка на холограмите на банкнотите. Особено впечатляваща 

се оказала използваната технология за фалшифициране на монети 

с помощта на специално конструирани инструменти, произведени 

чрез 3D отпечатване, благодарение на които се отдавало 

перфектно възпроизвеждане на рисунъка върху монетите. Даже 

металните ръбове и насечки възпроизвеждали с точност 

оригналите. Единствената разлика е била в тежестта на монетите и 

липсата на магнитни свойства. 

Стивън Котлер от Forbes ефективно изследва как 3D 

отпечатването ще проникне в незаконната търговия с наркотици и 

екзотични животни
212

. Печатните наркотици ще бъдат реалност 

вероятно след десетилетие както и търговията с лекарствени 

файлове-шаблони, които съдържат химическите състави на 

наркотици, халюциногени и стимуланти и ще се разпространяват 
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между тези, които имат достъп до химически принтери. Разбира 

се, автоматизирането на процеса на създаване на лекарства ще 

доведе до по-ефективни фармацевтични продукти, както и до по-

еуфорични дизайнерски дроги. Котлер свързва перспективите 

относно разработването на ДНК лазерни принтери с подземния 

пазар на застрашени видове. Очевидно отпечатването на оръжие 

бързо ще напредне отвъд еднократните пистолети; няма да мине 

много преди да отпечатаме гранатомети. Котлер нарича това 

„демократизация на порока―. Всъщност отпечатването на големи 

детайли вече е налице – функционира първата подводница, 

сглобена изцяло от изготвени на 3D принтер детайли. 

Вече е ясно, че престъпниците ще намерят хиляди начини за 

използването на 3D отпечатването за акумулиране на престъпни 

печалби, като в същото време дори и с най-добри намерения, 

държавните и частните организации трудно могат да се преборят с 

тяхната креативност и да ги спрат. Като се има предвид, че 

3Dпринтерите струват няколкостотин щ. д., а за да се извърши 

отпечатването, често е необходимо само да се сканира изходният 

предмет, това създава огромни възможности за престъпни 

действия и генериране на печалба. 

Престъпност и дронове 

Дроновете позволяват да се заснемат спиращи дъха пейзажи, 

да се доставят товари, да се използват за патрулиране на района и 

изпълнение на много други полезни функции. Този 

високотехнологичен продукт променя живота на много хора, Но 

може да бъде и заплаха, ако се използва за криминални цели. В 

крайна сметка престъпниците са сред първите, които приемат и 

ползват нови технологии. Лесната достъпност на малките апарати, 

възможността някои от тях да бъдат отпечатани на 3D принтер, а 

някои от моделите да бъдат сглобени при домашни условия, 

разширява неимоверно възможностите за ползване с криминални 

цели. 

Снимане на ATM клавиатура 

Един от високотехнологичните начини да се откраднат пари 

от банкова карта е същевременно много прост. Дрон от подходяща 
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височина и ъгъл, използващ обектив с достатъчно фокусно 

разстояние, заснема ПИН-а който използва клиента на банкомата. 

През август 2016 г. в Темпълпатрик, Северна Ирландия, бил 

забелязан дрон, летящ над хора, стоящи близо до банкомат. 

Вероятно дронът наблюдавал как хората въвеждат ПИН кода. 

Щом някой забелязал, че дронът е насочил камерата към автомата, 

алармирал полицията. Дронът аварийно се опитал да напусне 

мястото, но се ударил в близко стоящо такси. Въпреки че мъжът, 

заподозрян, че управлява дрона, е бил принуден да плати на 

собственика на таксито за щетите, полицията не успява да докаже, 

че видеото е направено с престъпно умисъл. Това е само един от 

десетките докладвани случаи, при които обаче полицията трудно 

може да докаже умисъл. 

Доставка на забранени вещи и вещества в режимни 

обекти 

Използването на дронове е много ефективен начин за 

транспортиране на малки партиди товари. По принцип става дума 

най-вече за контрабанда на наркотици  в затворите от 

квадрокоптери. Това е особено често в САЩ и Канада. В Мелбърн 

преди две години е забелязан дрон, който кръжал над местен 

затвор. Скоро полицията намерила мъж и жена в паркирана 

наблизо кола. Мъжът управлявал малък дрон, с помощта на който 

транспортирал в затвора пратка с наркотици. 

Вместо да се опита да контрабандира по стандартния начин 

наркотици, приятел на един от затворниците в затвора в Охайо 

поставя седем грама хероин, 57 грама марихуана и 142 грама 

тютюн на дрон и го изпраща да лети над стените на поправителен 

център в Мансфийлд, Охайо. Щом дронът пуска  наркотиците, 

между затворниците избухва битка за „пратката―. Служителите на 

затвора успяват да се справят с безредиците, но се наложило да 

претърсят близо 200 затворници, за да намерят наркотици. А девет 

затворници, които са били подбудителите на сражението, били 

изпратени в изолатора. 

Друга престъпна група узнава за случая в затвора в Охайо. 

Въпреки това тя решава да разшири „асортимента за доставка―, 
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като включва в пратката мобилен телефон, ножовки, лекарства и 

супер лепило. Престъпниците вързали всичко това за дрон с 

въдица, за да може лесно да се извади от получателя. За съжаление 

на нападателите дронът се закачил за бодливата тел на стените на 

затвора и се сринал, принуждавайки затворниците отново да се 

сражават за доставката, докато служителите на затвора не се 

намесят. Счупеното безпилотно превозно средство било иззето в 

полицията като доказателство. Но няма информация за задържан 

за този инцидент.  

Разбира се това е възможност за нелегално транспортиране 

навсякъде, където има специален режим на малки партиди 

забранени и опасни вещества. 

През граница се прекарват контрабандно валута алкохол, 

цигари и дребни, но скъпи акзицни стоки. Поради невъзможността 

за плътен контрол на ниско летящи обекти, липсва точна 

статистика, но у граничните власти е налице увереност за 

извършване на такива престъпления. 

Хакване от дрон на Wi-Fi мрежи 

Фран Браун и Дейвид Латимер от Bishop Fox (консултантски 

услуги по сигурността) са разработили безпилотен достъп до 

различни видове Wi-Fi мрежи. Този тип хакване се нарича Danger 

Drone и представлява компютър Raspberry Pi, закачен за тялото на 

дрона. Компютърът е оборудван с хакерски софтуер и има обсег 

от 1,6 километра. За манипулации използва обичайното 

радиоуправление, но може да бъде конфигурирано да приема 

сигнали с помощта на клетъчни кули. Предполага се, че така са 

действали няколко разследвани за компютърни престъпления 

групи. 

Военни действия 

На разположение на бойците от терористичната организация 

„Ислямска държава― били получени стотици евтини преносими 

безпилотни летателни апарати. Тези устройства са били 

използвани за военни действия в Ирак и Сирия . Когато през 2017 

г. беше взет бастионът на ИД в Мосул, иракските сили откриха 

много фабрики за дронове. Сглобявани са два вида дронове. 
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Единият може да пусне малко количество експлозив, докато 

другият експлодира, когато се приближава към целта. Някои 

безпилотни летателни апарати, които изхвърлят експлозиви, 

заснемат случващото се на видео. Други терористични групи като 

Ахрар ал Шам и Джунд ал-Акса също използват дронове, но в 

относително ограничен мащаб. Тук не става дума за военни 

дронове, които са на въоръжение във ВВС, изпълняващи различни 

военни  и специални задачи. 

Проучване преди извършване на обир 

През юни 2018 г. в продължение на четири поредни дни е 

забелязан да кръжи дрон над село в английския окръг 

Кембриджшир. Няколко дни по-късно е извършен обир на къщата 

на местен жител. Крадците знаели точно най-добрата точка за 

проникване, тъй като успели лесно да влязат през прозореца в 

банята и да претърсят дома. Полицията предполага, че с дрона е 

извършена рекогносцировка на обстановката. 

Полети над зони с ограничен достъп 

През последните години почти 250 нерегистрирани 

безпилотни летателни апарати годишно са установени над летища 

по целия свят. Това създава сериозна опасност за големите 

самолети, тъй като безпилотните летателни апарати могат да 

влязат в двигателя или да се ударят в прозорците на пилотската 

кабина, което може да доведе до наранявания или дори смърт на 

пилотите. Службите за въздушен транспорт по света планират да 

поставят специално оборудване около летищата, за да принудят 

дронове, които са навлезли на забранената за тях територия, да се 

приземят. Досега обаче няма специални звена за борба с 

незаконните безпилотни летателни апарати, въпреки няколкото 

случая на паника и отмяна на полети на големи световни летища. 

Възпрепятстване и наблюдение на полицейски акции 

Екип от агенти на ФБР планира операция за освобождаване 

на заложниците през 2017 година в един от американските 

градове. Докато целият спасителен екип пребивава на 

наблюдателния пункт, за да оцени ситуацията, над тях излитат 

рояк безпилотни летателни апарати. Камери, които били 
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прикрепени към дроновете, постоянно излъчвали видеоклипове за 

действията на агентите в YouTube. Престъпниците използват 

дронове за да идентифицират участниците в акции или 

потенциални информатори, посещаващи полицейски участъци; 

многократно се е налагало да се отлагат акции, заради изтеклата 

чрез заснемане информация.  

Дронове и тероризъм 

Потенциалните заплахи от това, че дроновете могат да 

доведат до авиокатастрофи, за сметка на вклиняване в маршрутите 

на авиолиниите предизвикват определено безпокойство. 

Експертите по сигурност предупреждават, че съвременните 

градове трябва да се подготвят за заплахата от възможност за 

използване на дронове от ИД против здания и други обекти на 

инфраструктурата. 

В книгата си „Дронове и тероризъм―
213

, професор Николас 

Гросман от Университета на щата Илинойс, пише за това, че 

бойците на ИД вече имат опит в използването на дронове, 

заредени с взривни вещества в Сирия, като особено подчертава, че 

нито една терористична групировка не е прилагала до момента 

толкова усилия за използване на новите технологии в престъпната 

си дейност. Според него мерките за противодействие против 

дроновата заплаха включват в себе си използване на системи за 

електронно изтласкване. 

Авторът предупреждава за началото на „ерата на 

безпилотния тероризъм―, доколкото ИД и другите екстремистки 

групи вече активно използват тази технология за своите атаки зад 

граница. Очевидно е, че този метод ще се развива, за да 

осъществяват атаки над градовете на Запада. „Предвид ръста на 

използване на дронове в градовете, на тях ще се обръща все по-

малко внимание, което ще улесни задачата на терористите при 
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разузнаване или при унищожаване на избрана цел―, пише 

Гросман. 

Електронното изтласкване на дроновете от закрити 

въздушни зони или принудителното им приземяване ще позволи 

да се защитят обекти на инфраструктури, летища, правителствени 

сгради или други цели. Несъмнено ще са намерят и методи за 

заобикаляне на тези мерки за защита. Сега най-големи опасения 

предизвиква защитата на летищата. Ако на терористите се отдаде 

да насочат дрон в двигателя на самолета при излитане или кацане, 

то това ще доведе до катастрофа с множество човешки жертви. 

Дроновете са лесно достъпни. Те могат да купят абсолютно 

от всички. Ето защо учените от Oxford Research Group се 

притесняват. Налице е нарастваща терористична заплаха в света и 

това е идеален инструмент за масов терор. С помощта на БЛА е 

възможно да се предизвика катастрофа в атомна електроцентрала, 

да се направи опит за убийство на всеки. На 4 август 2018 г., по 

време на военен парад в Каракас, нападатели се опитват да убият 

венецуелския лидер Николас Мадуро. Опитът е осъществен с 

помощта на дронове, заредени с взривни вещества – C4. Поне 

един от дроновете е свален от снайперист, а охраната покрива 

президента с бронезащитни щитове. В телевизионно обръщение 

към нацията Мадуро заяви, че вината за опита е на властите на 

Колумбия и лично на президента на Колумбия Хуан Мануел 

Сантос. Той обаче не цитира доказателства. Отговорността за 

атаката с дроновете бе поета от малко известна група, наречена 

„Национално движение на войници в тениски―. През септември 

2013 г. в Дрезден на предизборно събитие на 

Християндемократическия съюз 40-сантиметров дрон изведнъж 

загубва контрол в краката на канцлера Ангела Меркел. Канцлерът 

остава спокойна, но министърът на отбраната Томас де Мезиер  

видимо се изнервя: дронът можеше да е зареден с експлозиви. 

Според Oxford Research Group
214

, ИД разработва тактически 

операции със синхронно използване на дронове за извършване на 
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терористични актове подобни на атаката на кулите близнаци в Ню 

Йорк на 11.09.2001 г. 

Експертите са проучили подробно 200 вида дронове и стигат 

до извода, че те ще бъдат използвани като прости, достъпни и 

ефективни импровизирани взривни устройства. 

Нарушаване на личното пространство и воайорство 

През 2014 г. 50-годишната Манди Лингард от Австралия, 

установява, че нейна снимка е поставена на билборд без 

съгласието ѝ. Обикновено тази ситуация води само до образуване 

на петиция. Независимо от това, жената е снимана по време на 

слънчеви бани, а от дрехите си имала само стрингове, в резултат 

на което цялото семейство било притеснено. Снимката била 

направена от дрон, собственост на агент по недвижими имоти. Той 

качва снимката в Интернет, отпечатва я в списание, посветено на 

недвижимите имоти и я излага на огромен билборд. 

Изображението бързо е свалено, но Лингард чувства, че правата ѝ 

са нарушени. Законите на Австралия относно заснемането на хора 

в тяхна собственост в момента не са толкова строги, колкото е 

необходимо да бъдат, за да гарантират личното пространство на 

човек. Друга жена от Дарвин беше заснета от дрон в момент, 

когато през 2017 г. плувала гола в басейн. Разбира се, възможно е 

такива видеозаписи и снимки да се използват за последващо 

компрометиране или изнудване.  

През 2017 г. в Юта е заловен безпилотен летателен апарат, 

занимаващ се с воайорство. Джон Хенсън се подготвял за работа. 

Когато излиза от душа, чува дрона да бръмчи пред прозореца на 

банята. Когато мъжът отваря прозореца, дронът отлита. Въпреки 

това Джон го гони, докато дронът не каца на паркинг в близост до 

църквата. Той задържа устройството и се обажда на полицията. 

Служители установили, че червените светлини на дрона са 

неутрализирани, така че да може да лети невидимо в тъмнината. 

Те разглеждат записа на камерата и установяват, че дронът снима 

личен живот на различни хора. Полицията успява да открие 

двамата собственици на дрона и ги обвинява във воайорство. 

 



299 

 

Кражби 

За да пренася стоки, дронът е оборудван с механични 

приспособления за захващане на всякакви предмети на земята. 

Например, според вестник The Independent, в британския графство 

Шропшир престъпниците започват да използват безпилотни 

летателни апарати за кражба на марихуана от нелегални 

плантации. 

Убийство с дрон 

Въоръжени с дронове  престъпниците  могат да използват за 

убийство на свои врагове. Междувременно властите използват 

дронове за убийства в антитерористични операции. Пример: 

според американските медии в началото на 2016 г. лидерът на 

терористичната група ИД бе убит при атака с дрон. 

Незаконно търсене на археологически предмети 

Учени от много страни вече използват данни от безпилотни 

летателни апарати при археологически изследвания. Снабдени с 

различни търсещи уреди, металотърсачи, инфрачервени визьори и 

др., дроновете повишават шанса на иманярите за намиране на 

археологическо находище. 

Палитрата от престъпления, които е възможно да бъдат 

извършени с помощта на дронове, е много обширна. Както 

индивидуалните, така и организираните престъпници се стремят 

да оптимизират дейността си, да увеличат печалбите и намалят 

риска. Дроновете се оказват подходящ инструмент, с все още не 

изчерпани възможности. 

Престъпност и биотехнологии 

Атака на ДНК  

ДНК носи инструкции, които се изпълняват от организма. 

Това е информация, която може да се копира. Следователно е 

процес, който може да е обект на взлом и е въпрос на практически 

достъпни технологии, за да се постигне. Засега те са несъвършени, 

но се развиват с огромна скорост, така че тази заплаха е напълно 

реална в следващите години. Биотехнологиите се развиват с не по-
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малка скорост от цифровите; днес ДНК може да се разчита и да се 

променя насочено. 

Засега биоатаките на терористите не са успешни. Образците 

на най-опасните микроорганизми се съхраняват под сериозен 

контрол в защитени лаборатории. Но техният геном може да бъде 

намерен в мрежата, а следователно теоретически може да бъде 

пресъздаден. За в бъдеще биопрестъпността ще се развива 

подобно на киберпрестъпността, смятат експерти. Може да се 

появи кражба на чужда ДНК с цел разшифроване и получаване на 

информация за обекта на интерес, както и за заобикаляне на 

различни ключове за достъп до свръхсекретна информация, 

базирана на ДНК, подхвърляне на следи с ДНК при извършване на 

престъпления за отклоняване на разследването и пр. 

Предвид бързото развитие на биотехнологиите и 

стремителното им проникване в обикновения живот, паралелите с 

развитието на цифровия свят са съвсем уместни. И ако досега не 

сме наясно какво и как да правим с киберпрестъпленията и 

киберпрестъпниците, то това още повече важи за 

биопрестъпниците и биопрестъпленията. 

Престъпността свързана с биотехнологиите засяга няколко 

групи незаконни дейности: 

Незаконни генетични опити и изследвания  

Всъщност, когато се говори за незаконни генетични опити и 

изследвания, се имат предвид действия и дейности, извършвани от 

престъпни организации. От информацията, която аналитиците 

извличат между редовете на научните публикации, е очевидно, че 

такива опити и изследвания се извършват от държавни органи и 

организации, принадлежащи на специални медицински центрове, 

военните и разузнаването. Нивото на секретност е такова, че 

потвърдена с факти информация трудно пробива. 

Производство на генно-модифицирани обекти 

Тук обхватът е много широк, а изследванията се извършват в 

официални лаборатории, свързани с държавни и частни програми 

за финансиране. Производството на генно-модифицирани животни 
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и растения вече съществува, предизвиква много спорове и акции 

по промяна на законодателството. Цялата съществуваща 

методология, налична в добре пазени лаборатории, може да се 

превърне в обект на кражба, шпионаж или изнудване, така че 

методология, статистика на извършени опити и дори наети 

специалисти могат да дадат в ръцете на организираната 

престъпност и терористите инструмент за натиск, изнудване, 

рекет, незаконна печалба. 

Биологично оръжие и биотерроризъм 

Биологичните агенти са толкова удобен материал за 

тероризма, че човек може само да се чуди защо те са толкова 

рядко използвани в сравнение с баналните експлозиви. 

Прогнозите по отношение на вече забелязаните тенденции за 

използване на високите технологии от престъпния свят сочат, че 

това ще е едно от ползваните от терористите въоръжение. 

Интересни отличителни черти за използването им са 

следните: 

Висока ефективност. Първо, това е единственият материал 

за унищожаване, който не се изразходва, а напротив, се натрупва, 

когато става въпрос за използването на заразен патоген. Но дори и 

да не се използва патоген, а токсин, в този случай е необходимо 

малко количество. Изчислено е например, че за да се отровят 

всички хора на Земята, е необходим само половин литър токсин от 

ботулин.  

Лесно за производство. Дори и за голямо количество работа, 

всичко, което е нужно е газова горелка, термостат и хладилник, в 

някои случаи прости механични устройства, „разклащащи― или 

аериращи тръби, които, както и термостатите, са лесни за 

закупуване или сглобяване, и се ползват за ускоряване на процеса. 

Така че всичко това може лесно да се направи във всяка кухня. 

Това е възможно и дори има информация за употреба на 

сравнително нискоопасно оръжие, изготвено от терористични 

организации. 

Липса на необходимост от специални знания и материали. 

Съществуват достатъчно лаборатории за набавяне  на материали, а 
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може да се направи справка и в Интернет за начините на набавяне. 

Някои от материалите се получават сложно, някои по-просто. 

Стари животински гробища, например, са естествено място за 

набавяне. 

Силен ефект. Паника ще предизвика дори заразяване в 

малки мащаби. Големите държави  работят по отглеждането на 

бойни щамове, тъй като само на тяхна основа може да се 

реализира защита от биологическо оръжие чрез създаване на 

ваксини. 

Лекотата на създаване, ползване и набавяне предизвиква 

интереса на организираната престъпност и терористичните 

организации. Това налага, освен мерките за стерилност на 

лабораториите, да се предприемат мерки за безопасност на 

съхраняването, мерки за информационна безопасност, 

технологично обезпечаване на местата за производство и 

съхранение. Отново имаме два различни вектора на сигурност – 

опазване на хората от неволно разпространение и опазване на 

хората от престъпно умишлено разпространение. Освен на 

специализираните санитарни служби, това е задача и на 

специалните служби, но в по-различен разрез – разкриване, 

предотвратяване и пресичане на замисли и опити за извършване на 

престъпления с помощта на биологични агенти.  

Разбира се, около биологичното оръжие, свързано с 

патогенни микроорганизми, бактерии и вируси, съществуват 

много митове и измислици – възникнали и разпространявани по 

най-различни причини – от стремеж към секюритизация и 

подобряване на финансирането, през фалшиви новини като част от 

хибридни войни, чак до прости опити за изнудване след 

разпространяване на слухове и обикновени измами. Факти за 

употреба не са известни. Разбира се, терористите могат да го 

употребят – да разпространят например спори на бубонна чума 

във водоемите и др. Такава възможност не може да се отрича. Да 

се определи как такива патогени са попаднали в ръцете на 

терористите и от къде, е много трудно. Свинската чума, птичият 

грип – всичко това може да се превърне с лекота в биологическо 

оръжие. Изследователите в специализираните научни институти 
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непрекъснато работят по противодействието и превантивни 

средства, без да го окачествяват като биологическо оръжие. Никой 

не може със сигурност да твърди, че е или не е налично и се 

разработва в дадена страна. Официално никой не е дал 

потвърждение, за разлика от химическото оръжие. 

Биохимическият тероризъм може да стане главен противник 

на въоръжените сили на водещите военни организации по света.  

Използването на принципно нови средства за въоръжени действия, 

като правило се подготвя и осъществява в условията на най-висша 

секретност. Особено актуални са терористичните методи за водене 

на бойни действия с използване на всевъзможен набор от най-

иновативни средства за поразяване на живата сила на противника, 

в това число и традиционните, но най-вероятно приоритет ще има 

биохимическото оръжие, включително и в комбинация със 

съществуващи взривни устройства.  

Нека да дадем кратка характеристика на някои възможни 

терористични действия, непосредствено свързани с използването 

на модерни образци химическо и биологическо оръжие, които не 

попадат под международна забрана, можещи да доведат до 

дезорганизация в управлението на държавата, гигантски 

икономически щети и масови човешки жертви. В международен 

мащаб нееднократно са регистрирани актове на биологически и 

химически тероризъм.  

Под биологически тероризъм следва да се разбират 

терористични акции с използване на агенти с биологична природа: 

биологически активни съединения (БАС); възбудители на 

инфекциозни заболявания, токсини, отрови предизвикващи 

поражения върху хора, животни и растения, а така също и 

хранителни продукти. Възможният кръг на биологични агенти 

(БА) е достатъчно широк. Разузнавателните служби на големите 

държави са идентифицирали и наблюдават над 50 държави по 

света, участващи в разпространение на технически средства за 

обезпечаване на биологически тероризъм или непосредствено 

участващи в провеждането на терористични акции .   
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Това става още по-възможно след развитието на 

международните връзки и глобализацията. Според събрана и 

анализирана информация редица страни вече произвеждат нови 

средства, с помощта на които могат да решават редица важни за 

тях проблеми, като: карат своите конкуренти да са по-отстъпчиви, 

неспособни за противодействие, нанасят им икономическо 

поражения и пр. Така в резултат на дейността на една 

терористична група в Египет загубата за туристическата 

индустрия достига над един млрд. ш. д. Главната опасност на БАС 

и БА се явяват достъпността и ниската им производствена 

стойност. Най-често липсват необходими защитни средства. 

Анализът на акциите на химически и биологически 

тероризъм показва, че там, където е необходимо да се постигне 

токсичен ефект за кратко време, преимуществено ще се използват 

отровни вещества в комплекс с взривни устройства или без тях, а 

там, където е необходимо  ефектът да е с продължителен и скрит 

характер – биологически средства. 

Незаконна трансплантация и търговия с органи 

Нелегалната търговия с човешки  органи е твърде ефективна 

от гледна точка на реализираната престъпна печалба, за да остане 

извън вниманието и интересите на организираната престъпност. 

Съвременният високотехнологичен свят направи подмяната на 

органи възможна и сравнително без рискова за получателя, като 

превърна хората в поредния пазарен продукт, който може да бъде 

купуван изцяло или на части, на едро или на дребно. 

В момента около 100 млн. човека, бягащи от войни и 

мизерия, преди всичко афганистанци, иракчани и сирийци 

създават огромно предлагане на пазара на органи, предимно в 

сегмента „нежизнено важни органи―, преди всичко бъбреци. 

Огромното предлагане, едновременно с всичко друго, доведе до 

падане на цените, създавайки питателна среда за развитие на 

престъпния бизнес на организации от мафиотски и терористичен 

тип. По данни на отдела по съдебна медицина към университета в 

Дамаск, от 2011 до 2014 г. в при граничните райони на страната са 

били проведени над 20 000 операции по изземане на човешки 
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органи. Според международни институции, в света ежегодно се 

продават над 70 000 бъбрека. 

В този бизнес участват престъпни организации от Ливан, 

Турция, Сирия, Иран, Ирак и Израел. Преди няколко години 

турската полиция обяви ареста на израелския граждани Борис 

Волфман, известен с организация на търговия на органи от 

Косово, Азърбейджан и Шри-Ланка. 

Основния дял от организираната престъпна дейност 

получават посредниците, препродаващи  органите на заможни  

поръчители. Около 40% от не особено състоятелните получатели 

на органи умират вследствие на несъвместимост с органа или 

недостоверни сведения за донора. 

Нов вид транснационална престъпна дейност е отвличането 

на деца и търговията им с цел използване на органите им. По 

данни на ООН в Аржентина са станали известни фрапиращи 

злоупотреби на процедурите за трансплантация, когато на 

пациентите на основание на фалшифицирани сканограми на 

мозъка са отделяли роговиците на очите. Установени са и случаи 

на експорт на човешки органи с използване на фалшиви 

документи от Аржентина, Бразилия, Хондурас, Мексико и Перу за 

купувачи в Германия, Италия и Швейцария.  

Убийства за органи. През 2015 г. Ислямска държава 

екзекутира 12 иракски лекари, заради отказа им да извличат 

органи от тела на убити. За кратко време ИД се превръща в крупен 

доставчик на органи за черния пазар, като тази дейност става 

важно перо в поддръжката и развитието ѝ. 

Целият този кръг от организирана престъпна дейност е 

възможен само като следствие от развитието на биотехнологиите, 

които се отразяват и на трансплантационните възможности на 

съвременната медицина. Разбира се,  част от организираната 

престъпна дейност се опира и на възможностите на съвременни 

аналитични възможности, базирани на големи данни, 

цифровизация на информацията, вкл. и на ДНК, използването на 

ИИ за обработка на пластовете информация и пр., все резултати от 

технологичното развитие. 
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Съвременните технологии са неудържимо привлекателни за 

всеки модерен човек, а към общите причини за тази 

привлекателност, организираната и конвенционална престъпност 

прибавят високи печалби, висока анонимност и ниска заплаха от 

разкриване и санкция. 

Престъпност и невротехнологии 

Как тези технологии може да бъде използвани от 

престъпниците – правене на необходими внушения, узнаване на 

тайни и информация, незаконно получаване на патенти и ноу-хау, 

тестване за полицейско проникване – очевидно попадането в 

ръцете на престъпници на невротехнологии е изключително 

опасно. 
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Глава Шеста 

Сигурност 4.0 и управление на сигурността 

Задължително трябва да кажем няколко думи за 

управлението и управленските процеси в сигурността, макар че 

при анализа на възможностите на всеки тип технологии е 

обърнато внимание и на управленския аспект. 

За да е по-разбираема тази част най-добре ще е да следваме 

логиката на управленския цикъл в сигурността. 

Анализ 

Реализирането на сигурността започва и завършва с анализ 

на събраните данни. Това е напълно валидно и за процеса на 

управление. Тъй като днес към наистина сравнително малкия обем 

от получена чрез специални, конспиративни инструменти 

(агентурни мрежи, специални разузнавателни средства, 

разузнавателни технологии) информация, естествено се добавят 

всички достъпни информационни източници, то правилно ще е да 

се подчертае значението на Големите данни и техния специфичен 

анализ. Това прави ползването на възможния човешки и 

технологичен ресурс в областта неизбежен и кардинално 

необходим. Всеки един проблем в управлението следва да бъде 

максимално информационно обезпечен със съответните 

аналитични продукти. 

Прогнози 

Прогнозите са основата на вариантите за управленски 

решения. Управленецът поддържа положителните и работи за 

преодоляване на отрицателните прогнози. В сигурността 

прогнозите са насочени към управление на противодействието на 

престъпността и към управление на собствените сили и средства. 

Само балансът на двете направления води до качествено и 

ефективно управление. Тъй като става дума за бъдещето – по-

близко или по-далечно, тези продукти съдържат в себе се и 

известна несигурност, дължаща се на огромната динамика в 

сектора. Най-подходяща проверка може и следва да се направи с 
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помощта на компютърно моделиране и проиграване във виртуална 

среда. Това позволява да бъдат проиграни стотици варианти в 

ограничен времеви интервал и да се подберат за управленска 

оценка и решения най-перспективните. 

Варианти за решения/сценарии 

Създаването, проиграването във виртуална среда и 

ранжирането на хиляди възможни сценарии не е по 

възможностите на който и да е ръководител или неговия екип. 

Това няма как да бъде осъществено, без използването на изкуствен 

интелект с насоченост към самоусъвършенстване в сферата на 

сигурността. 

Вземане на решение 

Самото вземане на решение е акт на управление на 

специалисти, притежаващи необходимото ниво на знания, навици 

и умения в сферата на специфичното управление на сигурността. 

Това предполага естествено предразположение, а защо не и 

талант, управленска и специална ерудиция, разностранен 

изпълнителски и управленски опит и подготовка. Големите гафове 

в управлението на системите за сигурност по света обикновено са 

свързани с неподходящи хора, заемащи критични управленски 

постове. Изборът често е интуитивен, на подсъзнателно ниво, но 

подсъзнанието действа на базата на знанията, навиците и уменията 

притежавани от ръководителя. Тук разбира се могат да бъдат 

разширени възможностите за управленски анализ и светкавично 

преценяване. В тази област могат да бъдат използвани някои 

достижения на невротехнологиите, нанотехнологиите и 

иновативните направления на биохимията особено в критични 

кризисни ситуации. 

Планиране 

Планирането и произтичащите разклонени сценарии могат 

да се разработят, проиграят и усъвършенстват във виртуална 

среда, а прилагането на плана и произтичащите от него 

ситуационни сценарии могат да се коригират и проследяват 

онлайн с помощта на изкуствен интелект, така че да се запази 
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възможност за навременна реакция на промяната в обстановката и 

противника, целяща постигане на планирания резултат. 

Реализация 

При реализацията е необходимо да бъдат задействани в 

синхрон огромни ресурси, в строго определена последователност. 

Управленският екип може да използва специализирани програми 

за контрол на изпълнението, може да възложи непрестанен 

мониторинг на развитие на отделните театри на оперативни 

действия на изкуствен интелект, като разбира се самия управленец 

активно участва в процеса. 

Контрол 

Контролът е насочен към всеобщото изпълнение на 

планираните мероприятия от страна на участниците, като 

мониторингът се осъществява както на терен – средства за 

наблюдение – интелигентни датчици, системи за 

видеонаблюдение, дронове и космическо наблюдение, 

радионаблюдение и пр., така и по отношение на формалните 

доклади и отчети, попадащи в административните механизми на 

управление. 

В крайна сметка общият и специализиран мониторинг 

констатират съответствие или несъответствие на целта и 

резултата, както и съответствие или несъответствие на отделните 

резултати на отделни сценарии с целите, за които са разработени. 

При динамична промяна това веднага се долавя и системата от 

анализатори и ИИ, освен че подават навременни сигнали, 

предлагат резервни варианти и сценарии, предварително 

разработени и тествани, като резултат от генерирани прогнози за 

отделни проблеми и провали. 

Така че в заключение на тези разсъждения можем 

обосновано да твърдим, че използването на новите технологии 

променя самия управленски процес, правейки го 

високотехнологичен, бърз и многократно по-сигурен, водещ до 

удовлетворяващи  резултати. 
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Съвременното информирано управление трябва да се 

занимава не само със стандартните рутинни операции, а да 

инициира създаването и изпробването на виртуални модели на 

оперативно, тактическо и стратегическо ниво, да ги изследва и 

променя така, че да реализира значимо предимство над модерната 

престъпност. Този тип управление трябва да извежда на преден 

план хора с визия и мисия, подготвени на най-високо световно 

ниво. Ако тези идеи срещнат разбиране сред управляващите 

сектор Сигурност, то е напълно възможно, използвайки ресурсите 

и на партньорите на България, в обозримо бъдеще гражданската 

сигурност да претърпи положителни промени, адекватна на 

екосистемата на Сигурност 4.0. 
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Заключение 

Привърших настоящата работа и когато прегледах 

написаното, се учудих колко много неща дори не съм успял да 

маркирам. Но в светлината на скокообразното развитие на 

технологиите, прогрес, който не е възможно да бъде пренебрегнат 

от службите за сигурност, дори и най-подробният труд в процеса 

на написване пропуска нови процеси, техники, изостава от 

технологични нововъведения, които са се появили  по време на 

самото излагане на материала. Целта на работата беше да се 

покаже, че специалните служби може и трябва да се възползват от 

технологичното развитие, ако искат да изпълняват ролята, която 

им е определена априори.  

Без да претендирам за изчерпателност, мисля че съм успял 

да предам визията за едно модерно функциониране на структурите 

за сигурност, пропито от новаторски дух, облягащо се на интелект 

и креативност. На някои от колегите, които четат настоящата 

работа ще им се стори, че всичко е твърде фантастично и далеч от 

действителността. Но трябва да се знае, че много от втъканите в 

изложението технологии вече се използват, ако не точно както е 

описано, то по начини, достатъчно сходни и при това със сигурен 

успех. 

Всъщност успехът в сферата на сигурността е пряко 

измерим по нивото, качеството на живот, спокойствието на 

обикновения човек. Така че технологиите, които се използват и ще 

се прилагат трябва да бъдат хуманизирани и поставени в услуга на 

обществото, давайки предимство на градивните, добрите сили. 

Николай Радулов 
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Рецензия 

от проф. Димитър Йончев, д.ик.н.  

за монографията на тема „Сигурност 4.0― 

Автор: проф. д-р Николай Стефанов Радулов 

 

 За първи път човечеството живее в ситуация, когато 

хоризонтът на вещния свят се променя няколкократно в рамките на 

един човешки живот. 

Тази ситуация е уникална. Как да се ориентираме в 

произходящото и още по-трудното – как да надникнем в бъдещето, 

което е все по-неочаквано, бързо пристигащо и все по-често ни 

заварва неподготвени. Сблъскваме се с маса проблеми, но 

безусловно един от тях е водещ и той  е този за сигурността. 

 Трудът на професор Николай Радулов е опит да се погледне 

с разбиране към настоящето и да се обрисува картината, която да 

ни позволи да го осмислим, за да се опитаме да видим 

тенденциите в ставащото, до колкото това е възможно. 

 Фокусирането на научния труд върху проблематиката на 

сигурността е симптоматично за времето, в което живеем. Хората в 

развитите общества имат като основна и водеща ценност здравето 

и живота, а сигурността е тяхното първо и най-важно условие. Ето 

защо изборът на сигурността като централна проблематика на 

научния труд и преди всичко разглеждането и в контекста на 

промените от типа 4.0 е показателно за изострената 

чувствителност на автора към динамичните промени в 

съвременния свят, промени, които далеч надхвърлят националните 

рамки и поставят въпроси засягащи съдбата на човечеството. 

Впрочем с това си изследване професор Радулов показва едно ново 

лице, демонстрира задълбочен интерес не само към процесите в 

полето на сигурността у нас, по които той е всепризнат 

специалист, но и към сигурността в един глобален мащаб, в полето 

на световните промени. 

 Научният труд е обемен, детайлно структуриран и 

организиран в добре подредена система, което позволява сложни 
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въпроси да се възприемат в контекста на цялостното изложение и 

да бъдат достатъчно понятни за читателя. 

 В първата част на изследването се предлага исторически 

поглед към промените във вещния свят от последните 250 години. 

Това са промените, които правят цивилизацията ни такава, каквато 

е днес. Този исторически поглед е нужен на професор Николай 

Радулов за да му послужи както за подредбата на събитията в 

науката и в техниката през този период в представите на 

любознателния читател, така и за база, за основа, която да му 

позволи да прави сравнения с всичко онова, което в своята 

съвкупност се определя като промишлена революция 4.0. По този 

начин още по-ясно се откроява уникалността и невероятната 

динамика в развитието на технологиите от последно поколение. 

Динамиката е толкова впечатляваща, че както авторът отбелязва  

дори в момента на съставянето на труда промените са в ход, така 

че няма как да се представи изчерпателна картина на всичко което 

става в реално време. 

 Още тук, където става запознаването на читателя с 

основните характеристики на новата ситуация във вещния свят на 

съвременния човек, определяна като промишлена революция 4.0, 

професор Радулов насочва изследователския си интерес към 

полето на сигурността. Именно през тази призма, призмата на 

сигурността  той се впуска в проследяване на основните процеси и 

достижения на тази революция. Така е поставено началото на 

завладяващо с компетентността и със систематичността  си 

представяне на достатъчно подробна картина на актуалната 

ситуация в нейните тенденции. Последователно са разяснени 

новите технологии, като се започне с големите данни и 

последователно се разглеждат интернет на вещите, блокчейн, 

изкуствения интелект, 3D принтирането, виртуалната и 

допълнената реалност, дроновете, био и невротехнологиите, 

умните материали, новите енергийни източници, геоинженеринга 

и космическите технологии. 

 Не следва да се създава впечатление, че това е 

енциклопедично запознаване с новите технологии тъй като 

авторът далеч е надхвърлил информативното равнище на 

представяне като е направил нещо много по-важно, а именно той е 
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подчинил цялото това многообразие на своята евристична идея, 

наречена от него екосистема  на сигурност 4.0. От тази гледна 

точка запознаването с различните аспекти на сигурността в 

контекста на разглежданите технологии придобива чертите на една 

самостоятелна система за сигурност. Този резултат има безспорни 

научно достойнство поради своята оригиналност и поради това, че 

е уникален в познатата ни литература по сигурността. Въпросната 

система е изцяло базирана върху новите технологии, в 

динамичните условия на съвременния свят. Системата е с 

амбицията да отговаря на вероятните промени, които неизбежно 

ще съпътстват човечеството в недалечно бъдеще. 

 Екосистемата на сигурност 4.0 е смисловият център на 

научното изследване на професор Николай Радулов. В следващите 

глави на труда авторът е интегрирал своята идея в модели, 

насочени към производството и поддържането на сигурността от 

този нов тип. 

 Специално следва да се подчертае умелото използване на 

системния подход, което се извършва не с деклариране, а с 

аналитичен интерес към средата на сигурност в новите, променени 

технологични условия. Тъкмо по този начин професор Радулов 

стига логично да въпросите относно състоянието и възможното 

бъдещо развитие на службите, на които е възложено 

производството и поддържането на сигурността. Отчетена е 

разликата в степента на приспособяване на различните служби по 

света към новите реалности на сигурност 4.0. 

 Как да се постъпи в променящата се среда на сигурност е 

въпросът, на който е посветена специална глава в изследването. 

Въз основа на анализа в третата глава, където авторът създава по 

същество една методологическа мрежа, той разглежда чрез нея 

основните дейности на службите за да се откроят новите моменти 

в тези като правило традиционни дейности и похвати. Така 

системата  сигурност 4.0 се уплътнява допълнително и придобива 

качествата на прякото действие както по въпроса за кадрите, така и 

за начините на действие на службите. 

 В името на пълнотата на научното изследване и поради 

логиката на системния подход професор Николай Радулов отделя 

подобаващо място и на третия елемент на средата на сигурност – 
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този на престъпността.  Не е изненадваща констатацията на 

автора, че престъпният свят се стреми в много отношения да се 

възползва от новите технологии, което на свой ред променя из 

основи средата на сигурност. С разсъжденията по тази проблеми 

професор Радулов добавя последния щрих към уплътняване на 

съдържанието на създадената от него екосистема сигурност 4.0. 

 След целия този обстоен и системен труд за автора става 

възможно да се обърне към субективния фактор на сигурността, а 

по-точно да насочи вниманието си към нейното управление. Той 

предлага подходящи модели за неговото адаптиране към 

динамичната среда на сигурност и предлага своя собствен поглед 

към бъдещето. Тези модели и визии за онова, което би могло да се 

случи в недалечно бъдеще са един солиден принос на професор 

Николай Радулов към световната наука за сигурността, която вече 

няколко десетилетия е в състояние на непрестанни търсения и 

изследвания. 

 Заключенията и необходимите за всеки научен труд 

аксесоари са изпълнени съгласно изискванията. 

 Окончателният резултат от уникалния научен труд (и това 

съвсем не е голословно твърдение) на професор Никола Радулов  е 

налице и това е един съществен принос в световната наука за 

сигурността с акцент върху най-последните постижения на 

човечеството, както и върху влиянието което те оказват на 

сигурността – ценност от първа величина за всяко човешко 

същество. 
 

 

София, ноември 2019 т. 

Рецензент: 

              (проф. Д. Йончев) 
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Рецензия 

от проф. дтн Георги Тодоров Попов, ТУ София 

за монография на тема „Сигурност 4.0― 

Автор: проф. д-р Николай Стефанов Радулов 

 

Представената монография е резултат от дългогодишната 

научно-изследователска и практическа работа на проф. Николай 

Радулов. Тя е посветена на един актуален и жизненоважен 

проблем от нашето ежедневие – гарантиране на сигурността в 

условията на Четвъртата индустриална революция, известна като 

„Индустрия 4.0―. 

Изследването започва с кратък преглед на развитието на 

индустриалните революции, който е преамбюл към същността на 

темата – обезпечаване на сигурността, съответстваща днес на 

високите технологии, обединена под общото название „Сигурност 

4.0―. 

Изхождайки от моите професионални компетенции ще 

насоча вниманието си основно към инженерните, 

информационните и образователните приноси, и тези от областта 

на изкуствения интелект, които в настоящия труд съвсем не са 

малко.  

Тук са представени най-важните технически развития от 

последните години, като се започне с интелигентните материали, 

притежаващи не срещани досега свойства, премине се през 

адитивното производство, което обръща наопаки цялата система 

за създаване на отбранителната техника, роботите в широка гама 

от приложения (за провеждане на издирвателни и спасителни 

операции, за обезвреждане на взривни устройства, за 

унищожаване на въоръжени престъпници и пр.). Особено място е 

отделено на безпилотните летателни апарати с критичен анализ на 

техните предимства и недостатъци. Разбира се, не са подминати и 

най-модерните технологии на виртуалната, допълнената и 

смесената реалност. 
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По отношение на информатиката авторът демонстрира 

изключителни познания за съвременните продукти, системи, 

алгоритми и стандарти (напр. за криптиране). Представени са 

големите бази данни, блокчейн технологиите и тяхното значение 

за сигурността, квантовите изчисления за анализ на ситуации и др. 

Разгледана е също и цифровата трансформация в сферата на 

сигурността (цифрови платформи), представен е и военният 

интернет (ІоВТ) с анализ на неговото значение за отбраната и 

сигурността. 

Изкуственият интелект (ИИ) е представен в различни негови 

аспекти, като се започне от детекторите на истината от ново 

поколение, въвеждането на гъвкави компютърни системи с ИИ за 

обработване на стотици томове дела и съответно силно 

редуциране на рутинната канцеларска работа. Особено убедително 

е представен анализ на устройствата с ИИ, които ще изместят 

човека от рутинната нискоквалифи-цирана работа, като освободят 

кадрови потенциал за стотици дейности, свързани с креативност, 

въображение, ерудиция и др. Засегнат е и въпросът за подбор на 

спе-циалисти чрез проучване на учащите се в аспект на техния 

интелект, морал, мотивация, трудолюбие, възпитание, коректност 

и лоялност, аналитичност, обща култура и пр., чрез високо 

технологични устройства. 

По отношение на образованието авторът предлага анализ на 

прехода от пряко обучение през електронно дистанционно до 

виртуално обучение. Интересно е предложението за въвеждане на 

виртуални класни стаи, позволяващи наред с други предимства, 

като дискретност на участниците, също и постигане на нови 

подходи – стратегически и тактически игри с използване на ИИ, 

технологиите на виртуалната реалност, мултимедийни продукти и 

специализирани програми за самообучение с модули за сигурност. 

Относно съдържанието на образователния процес се предлагат 

нови дисциплини: кибер-управление, -планиране, -прогнозиране, -

сценарии и пр. 

Авторът не сервира по списък проблемите, той ги анализира, 

доказвайки се като визионер. Това се изразява не само в 

представянето на възможни сценарии, но и в предлагането на 
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варианти за решение. Освен критичен анализ на ползата, тук се 

прави и анализ на вредата от новите развития, когато не се 

прилагат разумно и законосъобразно. Представени са не само 

съвременните технологии и техники, но се анализира и тяхната 

„подривност―, като се дават обосновани предложения за гаран-

тиране на сигурността. 

Монографията е многопланова – тя разглежда изключително 

широк спектър от проблеми. Наред със своите безспорни 

компетенции в професионалната си област, авторът демонстрира и 

широка култура и осведоменост в други области, като: мате-

риалознанието, производствената техника и автоматика, 

енергетиката, транспорта и логистиката, комуникациите, 

геоинженеринга, екологията, космическите технологии, 

биотехнологиите, невротехнологиите и още мн. др., за което, по 

правило, се иска инженерно, медицинско и пр. образование. 

Не мога да подмина и още едно достойнство на 

монографията – тя е написана на достъпен език, разбираем и от 

неспециалисти, и може да обогати „обикновения― човек с полезни 

знания, както и да му зададе и въпроси, които не са стояли пред 

него, но са от жизнено важно значение. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приемам представената от проф. Н. Радулов монография 

като завършено тео-ретично изследване с полезно и навременно 

приложение в практиката. Смятам, че тя ще бъде интересна не 

само за специалистите по сигурността, но и за всички граждани на 

обществото, живеещо днес в един изключително турбулентен 

свят, по-ради което подкрепям нейното издаване в книжен 

формат. 

 

София, ноември 2019 г.   

Рецензент: 

              (проф. Г. Попов) 
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