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ПРИДОБИВАНЕ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ  
НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И КАНАЛИ
Проф. д-р Илин Савов
Факултет „Полиция“, Академия на Министерство  
на вътрешните работи
Илин САВОВ е служител в службите за сигур-
ност в Република България от 2000 г. Защитил 
е дисертационен труд в Академията на МВР на 
тема „Взаимодействие и координация между 
СДОТО и оперативните служби на МВР и ДАНС 
при прилагане на специални разузнавателни сред-
ства”. През 2017 г. придобива академична длъж-
ност „професор” по направление „Национална 
сигурност”. Експерт е по оперативно-издирва-
телните и оперативно-техническите дейности 
за защита на националната сигурност от посе-
гателства и престъпни прояви. Автор е на сту-
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Резюме: В статията се разглеждат някои от 
възможностите за придобиване на разузнава-
телна информация чрез използване на технически 
средства. Направен е преглед и оценка на основ-
ните групи методи за получаване на информация 
чрез специални технически средства и канали. 
Откроени са някои от програмите за монито-
ринг на информацията в интернет простран-
ството. Посочени са някои от възможностите 
на американската програма Ешалон за контрол 
и анализ на телефонните разговори, електрон-
на поща и други информационни потоци чрез 
подвключване към комуникационните канали.
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ing information through special technical means 
and channels has been made. Some of the main 
programs for monitoring the information in the 

Internet space have been singled out. Some of the 
possibilities of the American program Echelon for 
control and analysis of telephone conversations, 
e-mail and other information flows by connect-
ing to communication channels are indicated.
Key words: intelligence, information, methods, 
special intelligence tools, security



12

Въведение
В днешното забързано време в края на първо-

то двадесетилетие на 21 век, светът се стреми да 
увеличава и усъвършенства политиките и практи-
ческите стъпки в овладяването, контрола и огра-
ничаването на влиянията от основните предизви-
кателства пред своята безопасност.

Новите компютърни и информационни тех-
нологии и тяхното въвеждане в полето на под-
готовката, и извършване на престъпни посега-
телства неминуемо довежда до обосноваването 
и прилагането на иновативни подходи, политики 
и практики за всеобхватно  противодействие на 
престъпността.

Интернет може да се разглежда като неза-
меним източник на информация. Получените от 
мрежата данни се използват в сферата на образо-
ванието, бизнеса, медицината, за развлечение и 
почивка и т.н. Но Интернет, това не е само инфор-
мационен Клондайк. Киберпространството от-
давна вече стана арена на мрежовия шпионаж, на 
която са активни различни разузнавателни струк-
тури и специални служби, работещи за правител-
ството, бизнеса, криминалния свят.

В настоящата статия ще разгледаме някои от 
възможностите за придобиване на разузнавател-
на информация чрез използването на технически 
системи и средства. 

Получаване на информация чрез 
специални технически средства 
и канали
Защо Глобалната мрежа се явява простран-

ство за придобиване на чужди секрети? Отго-
ворът е прост: защото в Интернет има всичко. 
Всичко – това е всякаква информация за общест-
вени и държавни учреждения, организации, биз-
нес-структури, частни лица.

Според анализатори при решаване на подоб-
ни задачи, 80 процента от работата заема търсе-
нето и събирането на информация по конкретна 
тема, а останалите 20 процента са обработка и 
анализ на събраните данни. Изучаването на мето-
дите за разузнаване става на специални семинари, 
които при желание могат да се намерят в мрежата.

Глобализацията предоставя безпрецедентен 
достъп до инструменти като Интернет, сателитни 
комуникации, електронно прехвърляне на сред-

ства, лесно международно движение, обмен на 
официални документи и др. За съжаление тези 
възможности се превръщат в основни инструмен-
ти, използвани и от престъпните групи, и теро-
ристичните организации за реализация на целите 
им. Развитието на съвременните глобални проце-
си дава възможност за свързване на географски 
отдалечени групи, по-добра координация, по-лес-
на комуникация и реализация на информацион-
ните цели.

Интернет се използва по различни начини от 
терористичните организации. Те могат да бъдат 
обединени в две основни направления.

Първото направление показва, че Интернет 
се е превърнал в полезен канал за комуникация, 
който позволява на терористите и техните 
последователи да разпространяват пропаганда и 
инструкции. 

Неоспорим факт е, че службите за сигурност 
наблюдават традиционните дигитални канали, 
като имейли и други програми за социални 
контакти. За да избегнат този факт терористите, 
които са извършили  атаки в Париж през 2015 г. 
са се насочили към комуникация през игралните 
конзоли на Плейстейшън 4. На практика контро-
лът върху комуникацията през конзолите е невъз-
можен, защото много игри предлагат собствени 
чатове и гласови разговори.

Второто направление показва, че Интернет 
може да не бъде използван, а по-скоро атакуван 
от терористите в т.нар. кибер-тероризъм. Според 
мнението на мнозина изследователи и политици, 
които описват връзката между тероризма и Интер-
нет предимно, като кибер-тероризъм или кибер-
война (т.нар. атаки срещу комуникационните 
и компютърните мрежи). Не по-малка заплаха 
представляват многобройните приложения на 
Интернет, от които терористите се възползват.

Информационната епоха влияе не само на 
целите и оръжията, които избират терористите и 
престъпните организации, но и върху начините, 
по които тези групи работят и структурират от-
делните си подразделения. Няколко от най-опас-
ните терористични организации използват ин-
формационните технологии (ИТ) – като например 
компютри, софтуер, телекомуникационни ус-
тройства, както и Интернет, за да се организират 
и координират по-добре . 
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Подобно на частните корпорации, които са 
възприели ИТ, за да работят по-ефективно и с 
по-голяма гъвкавост, терористите овладяват сила-
та на тези нови технологии, за да успеят да реа-
лизират новите оперативни доктрини и форми на 
организация. Също както компаниите в частния 
сектор формират съюзни мрежи за предоставя-
не на комплексни услуги на клиентите си, така 
и терористичните групи „разбиват“ йерархична-
та бюрокрация и се придвижват към по-плоски, 
по-децентрализирани и често променящи се мре-
жи от групи, обединени от обща цел.

Бурното развитие на техниката и технологи-
ите през последните десетилетия предизвика още 
по-бързо развитие на техническите средства  и 
системи в разузнаването. В създаването на сред-
ства и системи за водене на разузнаване във всич-
ки  развити страни се влагат огромни средства. 
Стотици фирми в много страни работят в тази об-
ласт. Този отрасъл на бизнеса отдавна е заел свое-
то място в общата система на западната икономи-
ка и има своята здрава законодателна основа.

 Всички водещи експерти са единодушни, че 
стойността на информацията при използване на 
специални технически средства (електронно на-
блюдение, проследяване и подслушване) при раз-
следването на някои форми на тежки престъпле-
ния или терористични актове е несъмнена. Този 
метод е от изключителна важност за защитата на 
националната сигурност в съвременните условия.

Методът „получаване на информация чрез 
специални технически средства и канали” обхва-
ща набор от възможности и практики. 

Условно методът „получаване на информа-
ция чрез специални технически средства и кана-
ли”  според американска класификация се дели на 
няколко отделни групи:
•	 Аудио наблюдение (Audio surveillance):

- Подслушване на телефони разговори;
- Контрол на разговори, които се осъщест-

вяват по интернет (VOIP);
- Контрол на разговори в помещение;

•	 Визуално наблюдение (Visual surveillance):
- Скрити видео наблюдаващи устройства;
- Вградена видео система в превозни сред-

ства;
- Наблюдение чрез дрон (Surveillance Drones)

•	 Наблюдение чрез проследяване (Tracking sur-
veillance):

- Системи за глобално позициониране (GPS 
systems);

- Мобилни устройства (mobile devices);
- Устройства за радиочестотна идентифика-

ция (RFID);
- Биометрични информационни технологии 

(сканиране на ретината на очите при посе-
щение на летищата и т.н.).

•	 Контрол върху трафичните данни (Data sur-
veilliance):

- Наблюдение върху компютърната инфор-
мация;

- Мониторинг върху използването на компю-
търни системи.

Аудио наблюдението е отдавна известно 
на обществото и за него могат да се открият 
много литературни източници, включително и 
от български автори. Контролът на разговорите 
предполага използването на микрофони с 
последващ запис на информацията. Този запис 
почти винаги се прави тайно и без съгласието 
или знанието на субекта. Микрофоните могат 
да са по-малки от една монета и да са тайно, 
незабележимо носени. Независимо от затихването 
на звуковите вълни, микрофона може да осигури 
ясен запис дори когато той е достатъчно далеч 
от разговарящите. Технологиите за аудио 
наблюдение често се използват за допълване на 
други технологии, като, например, определяне 
на местоположението и видеонаблюдение, 
като предоставят информация за контекста и 
подробности за разговорите. Все по-често тези 
устройства са разположени в публични зони 
за целите на мониторинга. Те могат да бъдат 
използвани по този начин за предотвратяване на 
престъпления, обаче приложението им е лишено 
от балансирано отчитане правото на личен живот 
и на ефективността на технологията за постигане 
на желаната цел. Това поражда сериозни опасения 
в обществото и има възпиращ ефект върху 
свободата на изразяване.

Микрофони стават все по-малки и по-
дискретни и с по-голям производствен капацитет. 
Измислиците от шпионските романи сега са 
напълно реални инструменти, които могат да бъдат 
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използвани, за да се подслушват разговорите. 
Така наречените насочени микрофони са форма 
за аудио наблюдение, при която микрофоните 
са създадени да усилват и записват звуковите 
вълни от определено направление и да избягнат 
(или най-малко да намалят) записването от други 
направления. Тези силни микрофони могат да 
бъдат експлоатирани скрити по тялото, например, 
под формата на жилетка, която прикрива всеки 
признак за използването им. 

Наред с тялото носените микрофони 
могат да се скрият и в обикновени предмети 
от нашето ежедневие, например, часовници, 
запалки, ключовете от колата. В тези малки и 
непретенциозни предмети могат да се разположат 
много малки микрофон,  устройство за аудиозапис 
и/или предавател. Микрофонът приема всички 
звуци наоколо, те се преобразуват в електрически 
сигнали, които след това се записват и съхраня-
ват в едно и също устройство. Едновременно с 
това предавателят изпраща записания разговор  
до приемник, разположен наблизо, където ще се 
запише разговора. Този начин дава възможност 
за по-дълговременен запис. Освен това в устрой-
ството има по-малко елементи, което позволява 
по-лесното скриване в предмета.

Аудио наблюдението не е финала на 
множество системи за наблюдение, а е само 
част от по-голяма, по-усъвършенствана 
система за наблюдение. Например, нарастване 
възможностите на технологиите за анализ доведе 
до нарастване използването на биометричните 
системи. Записът, който се направи със скрит 
микрофон, може да бъде поставен в една система, 
която съдържа гласови проби. Тези записи 
понякога могат да бъдат много кратки, дори само 
10 секунди. Създаването на тази банка от гласови 
проби позволява създаването на система, която 
да позволи идентифициране на говорителя, като 
пробата е взета на друго място при използване 
на спомагателна технология. В перспектива 
законодателството и контрола, свързани с аудио 
наблюдението, трябва да вземат предвид тези 
технологични разработки.

Много по-голям интерес обаче представляват 
възможностите на системите за контрол на 
комуникациите. Днес всеки може да изпрати 
съобщение или да проведе разговор с произволна 

точка на земното кълбо. Създадената глобална 
информационна мрежа изисква други подходи и 
технологии, за да бъде контролирана.

Един от най-старите видове радиоелектронно 
разузнаване е радиоразузнаването, известно в 
страните от НАТО като Communication Intelligence 
(COMINT). То е насочено против различни-
те видове радиосвръзки. Основната задача на 
радиооразузнаването е откриване и прихващане 
на открити, засекретени, кодирани предавания 
от средства за радиокомуникация с различно 
предназначение, пеленговане на техните сигнали, 
анализ и обработка на придобитата информация 
с цел разкриване на нейното съдържание и 
определяне местонахождението на източниците 
на излъчване.

Този вид разузнаване има следните особе-
ности:
•	 Действа без непосредствен контакт с разузна-

ваните обекти;
•	 Обхваща големи разстояния и пространства, 

границите на които се определят от особено-
стите на разпространение на радиовълните 
на различни честоти;

•	 Функционира непрекъснато в различно вре-
ме на годината и денонощието при всякакви 
природни условия;

•	 Осигурява достоверна информация, докол-
кото тя произлиза непосредствено от разуз-
навания обект (с изключение на случаите на 
дезинформация);

•	 Придобива голямо количество информация с 
различен характер и съдържание;

•	 Получава информация с минимално закъсне-
ние и най-често в реален мащаб на времето;

•	 Слабо уязвимо е и практически недосегаемо 
за разузнаваната страна;

•	 Действа тайно. Разузнаваният обект, като 
правило, не е в състояние да установи факта 
на разузнаване.
Специалните служби, в чиито функции влиза 

воденето на радиоразузнаване, в различните стра-
ни имат различни наименования:
•	 САЩ – Агенцията за национална сигурност 

(англ. National Security Agency, NSA)1;
•	 Русия – Федерална агенция за правителстве-

на свръзка и информация (Федеральное аг-
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ентство правительственной связи и информа-
ции - ФАПСИ)2;

•	 Великобритания – Център за правител-
ствени комуникации (англ. Government 
Communications Headquarters, GCHQ)3;

•	 Франция – Управление на военното разузна-
ване (фр. Direction du renseignement militaire, 
DRM)4;

•	 Канада – център за сигурност на комуни-
кациите (англ. Communications Security 
Establishment Canada, CSEC или CSE, фр. 
Centre de la sécurité des télécommunications 
Canada, CSTC или CST)5;

•	 Австралия - Управление за радиотехническа 
отбрана (англ. Defence Signals Directorate, 
DSD)6;

•	 Нова Зеландия - Служба за сигурност на 
правителствените комуникации (англ. 
Government Communications Security Bureau, 
GCSB)7.

В момента са известни две системи за гло-
бално радиоразузнаване:
•	 Ешелон (Echelon) – САЩ, с участие на Ве-

ликобритания, Канада, Австралия и Нова Зе-
ландия;

•	 СОУД (акроним от „Система объединённого 
учёта данных о противнике“) – СССР, сега 
Русия.

Ешелон 

АНС – САЩ се явява главен оператор на 
глобалната система за контрол на радиокому-
никациите „Ешелон“. Ешелон, това е общопри-
етото наименование на тази глобална система, 
но е известна също под наименования UKUSA 
Agreement, AUSCANNZUKUS или Five Eyes)8. 
Системата се споменава в твърде много открити 
източници.9 В свой доклад, публикуван през 2001 
година, Европейския парламент напомня, че на-
именованието „Ешелон“ се използва в различни 
контексти, но има редица свидетелства, указващи 
на това, че това е название на система за радио-
електронно разузнаване. В доклада се заключа-
ва, че на основа на предоставената информация 
„Ешелон“ има възможност за контрол и анализ 
на телефонни разговори, факсове, електронна 
поща и други информационни потоци по целия 

свят чрез подвключване към комуникационните 
канали, такива като спътникова връзка, телефон-
на мрежа с общо предназначение, микровълнови 
радиопредавания, средства за мобилна комуника-
ция10.

До края на 80-те години на миналия век ос-
новното предназначение на системата е било ра-
диоразузнаване на СССР и страните от бившия 
Варшавски договор. В началото на 90-те години 
наблюдението на територията на престаналия да 
съществува Съветски Съюз, и на първо място Ру-
сия, е оставало да бъде основна задача на АНС 
– САЩ, тъй като именно в тази част на земното 
кълбо е бил разположен значителен ядрен потен-
циал. След 1990 година с цел запазване на своя 
бюджет в изменилите се условия на агенцията й 
се наложи да разшири своето поле на дейност, оп-
ределяйки като приоритет придобиването не само 
на военни, но и на икономически данни. Обект 
на наблюдение станаха много страни, съюзници 
на САЩ, чиито банки, търговски и промишлени 
компании успешно се конкурират на световния 
пазар с американските партньори. 

Системата за електронно разузнаване „Еше-
лон“, това са над сто спътника – шпиони, наземни 
станции за следене и подслушване, голямо коли-
чество супер съвременни и мощни компютри (по 
някой данни в АНС работят до 10 свръхмощни 
компютри „Крей“, на стойност десетки милиона 
долара всеки). В опростен вид системата работи 
приблизително по следния начин. Източници на 
информация се явяват Интернет, електронната 
поща, телефонните разговори, факсимилните и 
телексни съобщения. В началния етап на работа 
прихванатите данни се предават на специали-
зираните компютри. Те се наричат речници и са 
снабдени с дискови памети, капацитета на които 
се изчислява на десетки терабайти. По-нататък 
се осъществява сканиране на данните с методи, 
позволяващи от масива информация да се отде-
лят интересуващите системата фрагменти или 
индивидуални гласове. Принципът е подобен на 
този, който използват търсещите системи, но за 
разлика от тях „Ешелон“ работи в реално време 
и още в процеса, например, на телефонния раз-
говор решава интересно ли е това съобщение или 
не. По думите на Уйлям Стъдмен (William Oliver 
Studeman), бивш директор на АНС, за създава-
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нето на тази система е била извършена огромна 
работа. Входният поток само от една от разузна-
вателните подсистеми е съставял примерно два 
милиона думи в час, след първата филтрация са 
оставали 6500 съобщения, от които около хиля-
да са съответствали на критериите и само десет 
са могли да бъдат използвани от анализаторите за 
съставяне на отчети. „Ешелон“ владее множество 
езици, запознат е с професионални жаргони (на-
пример, на търговци на наркотици или оръжие) и 
специална лексика, знае прякори и прозвища на 
крупни политически дейци от водещите страни в 
света. При това, както считат експерти, АНС се 
е научила да получава „отпечатък на гласа“, кой-
то, по тяхно мнение, е също така уникален, както 
и пръстовия отпечатък. По намиращите се в па-
метта на компютъра образци на гласове може да 
бъде бързо идентифициран всеки глас в потока от 
звуци. С други думи, ако „Ешелон“ веднъж заре-
гистрира гласа на някой човек, то след това може 
да се следи всеки негов разговор с който и да е 
телефонен апарат в света. 

На втория етап съобщенията, отделени от 
сканиращите компютри по целия свят, попадат в 
блок за натрупване на информацията. Там те се 
записват, сортират се по теми (например, военни 
дела, ракетни или ядрени технологии, тероризъм, 
политика, оръжие, наркотици и т.н.) и се насоч-
ват за по-нататъшен анализ. След това специално 
разработени за всяка тема програми анализират 
информацията по всяка тема.  Например, от от-
делените на първия етап десет хиляди съобщения 
остават само 100-200 действително важни. Чет-
върти етап става експертната оценка на сътруд-
ници в профилираните отдели на АНС в щаб–
квартирата на агенцията във Форт-Мид по всяко 
от получените 100 – 200 съобщения, след който 
материалите, като правило, попадат на бюрата на 
служители във висшите нива на администрацията 
на САЩ. Съмнителните случаи остават в паметта 
на компютрите на АНС, а до колкото тази памет е 
практически безкрайно голяма, то все повече хора 
в света (а следователно, и правителствени струк-
тури, фирми, компании, концерни и т.н.) попадат в 
полезрението на „Ешелон“. Експерти твърдят, че 
системата е способна да проанализира и запомни 
до три милиарда съобщения за един ден. По тяхно 
мнение в службите на АНС, заети с „Ешелон“, ра-

ботят до 30 хиляди сътрудници, пръснати по це-
лия свят – математици, програмисти, лингвисти, 
криптолози. Понякога болшинството от тях и не 
подозират с какво се занимават. Както съобщи-
ха британски средства за масова информация, 
подобно нещо се е случило с група от порядъка 
на 40 сътрудници на компанията British Telecom. 
Както се е изяснило, тези хора не са имали никак-
во отношение към АНС или британското радиое-
лектронно разузнаване, но въпреки това от тях се 
е прихващало всичко – от дипломатическа поща 
и делови съобщения до лични поздравления по 
случай рожден ден. 

Трябва да се направят все пак някои уточне-
ния. Появата през 60-те години на миналия век на 
геостационарните спътници11 за свръзки наисти-
на предостави нови възможности за прихващане 
на международните комуникации. В доклада на 
Европейския парламент от 2001 година се посоч-
ва: „Ако държавите, влизащи в съглашението за 
радиотехническа и разузнавателна сигурност Ве-
ликобритания – САЩ (UKUSA) въведат в работа 
станции за прихващане в съответните региони на 
Земята, то, по принцип, те могат да прихващат 
целия трафик, преминаващ през подобни спът-
ници (подразбира се геостационарни спътници за 
свръзка)“12.

Обаче, технологията за използване на спът-
ници за предаване на глас и друга информация 
през последните години почти напълно бе из-
местена от влакнесто-оптичните технологии за 
предаване на информация13. Така например, през 
2006 година 99% от междуградските разговори в 
света и интернет-трафика са били проведени по-
средством влакнесто-оптични връзки14. Частта на 
международните комуникации, отнасящи се към 
спътниковата връзка, значително са намали, даже 
в най-слабо развитите страни спътниковата връз-
ка се използва преди всичко  за широколентови 
приложения, преди всичко за спътникова телеви-
зия15.

По такъв начин, болшинството комуникации 
не могат вече да бъдат прихванати от наземните 
спътникови станции и единствената възможност 
остава подвключване към кабелите и прихваща-
не на СВЧ сигналите при наличие на пряка види-
мост, което може да се направи само в ограничени 
случаи16.
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Един от методите за прихващане на инфор-
мацията може да бъде монтаж на оборудване в 
непосредствена близост до маршрутизаторите 
в крупните влакнесто-оптични магистрали, тъй 
като голяма част от интернет трафика премина-
ва през тях, а тяхното количество е относително 
малко. Има подробна информация за такава точка 
на контрол в САЩ под наименованието „Помеще-
ние 641А“ (Room 641A)17 и косвена - за примерно 
10-20 подобни. В предишни години голяма част от 
интернет- трафика е преминавал през мрежите на 
САЩ и Великобритания, но днешната ситуация 
изглежда по-различно. Например, още през 2000 
година 95 % от вътрешния трафик на Германия е 
бил през точката за обмен (англ. Internet Exchange 
Point, IX, IXP)18 на интернет–трафика DE-CIX във 
Франкфурт. Създаването на комплексна система 
за контрол на информацията е възможно, ако кон-
фиденциално се внедри специално оборудване на 
територията на други страни или се сътрудничи 
с местните разузнавателни служби. В потвържде-
ние на подобни възможности в доклада на Евро-
пейския парламент от 2001 година се посочва, че 
подслушването и прихващането на телефонните 
разговори и другите информационни потоци се 
прави не само от разузнавателните служби, участ-
ващи в споразумението UKUSA.

По-голямата част от информациите по „Еше-
лон“ са фокусирани върху прихващането на спът-
никовите комуникации, но изказванията в Ев-
ропейския парламент са показали не по-малко, 
че подобни системи страните от съглашението 
UKUSA са създали за мониторинг на информа-
цията, преминаваща по подводните междуконти-
нентални кабели, радиорелейни линии за връзка и 
други средства за предаване на информация. 

Заключение
През последните петнадесет години значи-

телните технологични предимства, които навре-
мето разузнавателните агенции имаха по събира-
не на информация, почти напълно се изпариха. 
Техните главни системи се закупуват в готов вид 
и са равни, ако не и по-лоши, от системите, из-
ползвани в големите промишлени и академични 
организации. Те се различават само по степен-
та на защита от излъчваните електромагнитни 
сигнали, по които може да се анализира  тяхна-
та работа. Когато това не е явно посочено, пред-

назначението на оборудването за прихващане на 
информация може да бъде идентифицирано по 
маркировката «TEMPEST19 screened“. Разузнава-
телните агенции, занимаващи се с прихващане 
на информацията признават, че продължителната 
война против гражданските и търговски шифрови 
системи е загубена. Академичната и промишлена 
общности са високо квалифицирани по въпроси-
те на криптографията и криптологията. Интернет 
и глобалния пазар създадоха свободен поток от 
информация, компютърни системи и алгоритми. 
АНС не успя да разбие криптозащитата по пътя 
на изискването за задължителното съхранение на 
ключовете от шифровия код под предлог за охра-
на на правовия ред.
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