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Престъпността като социално явление търпи

развитие – усложняват се нейните форми (организирани престъпни групи), появават се нови
видове престъпления (киберпрестъпност), използват се достиженията на науката и техниката (достъп до съвременно оборудване и
въоръжение) и др. С оглед адекватен отговор
на еволюцията на престъпността, науката за
специална тактика също търпи развитие. Елемент от този процес е обновяването на някои
понятия – например тактическите действия.
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Общоизвестен факт е, че ние хората възприемаме 90% от информацията от заобикалящата ни
среда чрез зрението. В условията на високорискова операция наблюдението е най-сигурният начин
да бъдат разкрити заплахи. Според науката за спе40

Summary: Special police tactics is a science
that studies high-risk operations conducted in
combating crime and maintaining public order.
Crime as a social phenomenon is developing - its
forms are becoming more complicated (organized criminal groups), new types of crimes are
emerging (cybercrime), the achievements of science and technology (access to modern equipment and weapons) are being used, etc. With a
view to an adequate response to the evolution
of crime, the science of special tactics is also
evolving. An element of this process is the updating of some concepts - such as tactical actions.
Keywords: tactical surveillance, drone, high-risk
operation, thermal imaging camera, infrared camera
циалната тактика „тактическо наблюдение” е организиран оглед на района в хода на тактическите
действия. То трябва да се провежда при всички
видове тактически действия и тази негова специфична черта го различава от тях. Наблюдението е

основа за протичането на всички следващи процеси от НОРД-цикъла – ориентация, вземане на
решение, предприемане на действие.1
Наблюдението трябва да обхваща цялата заобикаляща екипа или служителя среда – всичко
„около”, както и „над” и „под”. Основните правила и закономерности при тактическото наблюдение са разгледани подробно в книгата на Иван
Станчев „Тактически действия при високорискови ситуации” (2004).2
Тактическото наблюдение също като всички
други тактически действия е необходимо да бъде
целенасочено и систематично тренирано. Необходимостта от правилно възприемане и разчитане
на заобикалящата среда е от критично значение
най-вече при ограничена видимост и нощем. Установено е, че на човешкото око са необходими
около 30 мин., за да се настрои изцяло от нормалната дневна светлина към нощното зрение. Това
се дължи на устройството на човешкото око, чиято задна част се състои от два типа клетки: пръчици, които възприемат общата форма на обектите;
и колбички, които отговарят за цветоусещането.
Пръчиците са разположени в периферната част на
окото, а колбичките – непосредствено зад ретината. През нощта пръчиците са по-светлочувствителни. Затова, ако на тъмно човек гледа право към
силует на човешка фигура, нейните очертания
постепенно ще избледнеят. По тази причина е необходимо да се гледа встрани или над обекта, тъй
като тогава периферното зрение, което също се
осигурява от пръчиците, позволява на налблюдателя да долови по-ясно неговите очертания.3
С оглед развитието на науката и техниката
през годините понятието за тактическо наблюдение може да бъде разширено. В дейността на
правоприлагащите органи в световен мащаб и у
нас все повече навлиза използването на технически средства за осъществяване на наблюдение и
събиране на актуална информация. Най-разпространените сред тях ще бъдат разгледани според
специфичните им особености.
Широка популярност в последните години
придобиха безпилотните летателни апарати (англ.
Unmanned Aerial Vehicle - UAV), наричани на разговорен език „дронове”. Най-често срещаните
форми са самолети и мултироторни хеликоптери
с разположени на корпусите им системи за наблюдение – оптични, термовизионни, инфрачервени камери и други. Устройствата се използват

широко, както в редица професионални сфери
(кинематорафия, охрана и сигурност, земеделие,
аварийно-спасителни дейности и т.н.), така и от
любители от всички възрасти. Най-често срещаните системи БЛА са мултироторните хеликоптери (квадрокоптер, хексакоптер, октокоптер
и др.). Основното предимство на тези апарати е
възможността за събиране на визуална информация от разстояние и от височина. Това предимство
се оказва изключително полезно за правоохранителните органи, тъй като им позволява да събират
разузнавателна информация от разстояние с минимален риск за разкриване на присъствието им
от страна на правонарушителите. Увеличава се
дори степента на надеждност на придобитата информация. Така например китайската компания
„Dahua” предлага разработен софтуерен продукт,
който извършва лицево разпознаване и предлага
на оператора на дрона съвпадение с база данни,
измеримо в проценти. (Фиг. 1)

Фиг. 1. Софтуер за лицево разпознаване (снимка:
Dahua Face Recognition New Version/Youtube)

Фиг. 2. Използване на дрон при тактически
действия в помещения (снимка: raid_unite_
speciale/Instagram)
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В своята дейност редица полицейски тактически звена по света използват дронове за наблюдение, както предварително, така и в условията на
протичаща високорискова операция. За последната цел се използват малки по размери дронове,
които позволяват на тактическия екип да придобива непосредствена информация за непрочистени пространства дори в затворени помещения.
(Фиг. 2) Това води до повишаване сигурността за
екипа. Недостатък при използването на дронове
в тези ситуации е необходимостта от пряка видимост между апарата и дистанционното контролно
управление.
Подобна възможност за наблюдение в отворени помещения имат редица наземни радиоуправляеми системи – мобилни или стационарни. Към
мобилните спадат устройства от типа на Recon
Scout4, IRIS5 и аналогичните им. (Фиг. 3) Устройствата са конструирани от материали, устойчиви

Фиг. 3. Recon Scout (снимка: личен архив)
на външни влияния като удар, влага, прах, високи или ниски температури и др. Снабдени са с
камери, които се наблюдават в реално време от
служтителя, управляващ устройството. Той от
своя страна трябва да има изключително добра
пространствена ориентация, за да може да предаде коректно възприетата информация към екипа
си. Стационарните устройства са предимно сферични от типа „eyeball”.6 Те позволяват панорамен
изглед на заобикалящата ги среда. Недостатъкът
им е, че трябва да бъдат прибирани „на ръка” от
служителите след овладяване на помещението, в
което се намира камерата. (Фиг. 4)
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Фиг. 4. Eyeball (снимка: http://news.mit.edu/)
Особено ценни в условията на високорискови
операции при намалена видимост са приборите за
наблюдение, работещи в инфрачервения спектър,
както и такива, работещи на термовизионен принцип. Инфрачервените прибори се използват за наблюдение и ориентация в пространства с ниски
нива на осветеност, а при пълен мрак разполагат
със собствена подсветка – инфрачервен лъч, който
„осветява” пространството, към което е насочен.
Термовизионните камери регистрират разликите
в температурите на наблюдаваните обекти и въз
основа на това възпроизвеждат картина във видимия за човешкото око спектър. Те не могат да се
използват за ориентация в пространството, а само
за откриване на обекти с по-висока или по-ниска
температура от тази на околната среда. (Фиг. 5)
Принципът на действие на термовизионните камери позволява тяхното ползване и през деня.
Комбинираните уреди – термовизионни и инфрачервени, обединяват двете функции (за ориентация и за идентификация). (Фиг. 6) Някои модели
дори имат възможност за отчитане на температурата на обект. Така например неясни очертания
с температура около 37 градуса Целзий в тъмен
коридор биха ни дали индикация за присъствие
на човек. Посочените системи за наблюдение могат да бъдат монтирани като аксесоари към огнестрелни оръжия, балистични шлемове или да се
използват самостоятелно.

Фиг. 5 Разлика между инфрачервени и
термовизионни прибори (снимка: https://
averageoutdoorsman.com/)

Фиг. 6. Комбиниран образ – термовизионен и
инфрачервен (снимка: https://protectionimages.
bobitstudios.com/)
За събиране на информация зад прегради могат да бъдат използвани различни форми на ендоскопи. Те се поставят в различни технологични
отвори във врати, стени и прегради или в нарочно
разпробити такива. Малките размери на оптичните камери на ендоскопите намаляват възможността
наблюдението да бъде разкрито от правонарушителите.
Полезен продукт по отношение на локализацията на лица зад прегради се явява системата
XAVER в различните й модификации, произведена
от изреалската компания „Camero”.7 Уредът представлява портативна радарно-базирана система за
засичане на хора зад солидни стени от най-често
използваните материали (тухла, бетон, дърво, камък и др.). (Фиг. 7) В зависимост от модела, систе-

мата предоставя на портативен дисплей в реално
време информация за наличието на лица, техния
брой и местоположение спрямо точката на наблюдение. По-сложните модификации на XAVER могат да визуализират 3D изображение на ситуацията
зад стената и да бъде установена дори позицията
на тялото на всяко от намиращите се вътре лица.
(Фиг. 8) Посочената система би била особено полезна във всички видове високорискови операции, но най-вече при решаването на заложнически
кризи. При тях точната и навременна информация
относно местоположението на обектите в помещението би довела до по-бързото идентифициране
на заплахите при проникване и съответно тяхното
прецизно неутрализиране. А скоростта и категоричността в тези ситуации спасяват живот.

Фиг. 7. Използване на Camero XAVER (снимка:
https://www.camero-tech.com/)

Фиг. 8 3D визуализация на пространството зад
преградата (снимка: https://www.camero-tech.com/)
43

Като своеобразна форма на тактическо „наблюдение” може да бъде определено и използването на технически средства за откриване на наркотични вещества, взривни вещества или други
опасни материали. Широко разпространение през
последните години придобива методът за спектрометрия на йонната мобилност (англ. Ion-Mobility
Spectrometry – IMS).8 Чрез него могат да бъдат откривани взривни вещества, като например RDX,
PETN, TNT, семтекс, тетрил, нитрати, природен
газ и др., заедно с често използвани наркотични
вещества – кокаин, хероин, РСР, ТНС, метамфетамини, ЛСД, марихуана и екстази.9 Оборудването с
технически средства за откриване на подобни материали може да даде допълнителна информация
на тактическия екип относно заобикалящата го
среда, която да спомогне за редуциране на риска
за участниците във високорисковата операция.
(Фиг. 9)
Видно от изложението дотук
е, че използването на достиженията на науката и
техниката, значително разширява понятието за
„тактическо наблюдение” и дава
нови предимства
на полицейските
служители срещу
правонарушителите. Правилната,
целенасочена, открита за новостите подготовка на
служителите от
тактическите звена е ключът към
Фиг. 9. IMS портативен деуспеха в борбата
тектор (снимка: https://
с престъпността,
www.keison.co.uk/)
тероризма и всички
други съвременни
заплахи за сигурността.
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