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да се подсигури с допъл-
нителна ключалка. Дори 
домът да е с блиндирана 
врата, ако е с такава 
ключалка, не е защи-
тен. А касовите брави 
са взаимно заменяеми и 
може да се сложи всеки 
един хай секюрити патрон, 
който да има и допълнителна 
опция против чупене - специал-
на ламела. Въпреки препоръките ни,  
хората, които имат касови брави, не ги 
подменят. Първо трябва да ги оберат, за да се 
убедят, че трябва да си сменят бравата или да 
я подсигуряват с нова. Опитваме се да рабо-
тим и с МВР, но никой не иска да помогне. Няма 
и контрол над производството на инстру-
менти. В Европа и в Америка всичко това се 
контролира от полицията. В повечето щати 
в Америка не може да се упражнява нашата 
професия, ако нямаш издаден сертификат от 
МВР, който дори не е безсрочен, а през опре-
делен период лицензът се подновява, като те 
проверяват дали си достатъчно кадърен и ко-
ректен към клиентите и дали е чисто досието 
ти. Подобно нещо в България не съществува. 
Всеки може да си извади документи, да си купи 
машини и да упражнява нашата дейност, без да 

е член на Националния съюз на ключарите. 
Бълваме ключари, които са със съмнителна 
репутация и ако не са свързани с престъп-
ния свят, са некадърни. Според МВР това е 

проблем на Занаятчийската камара, 
тъй като тя издава майстор-

ски свидетелства. Опасни 
са и стикерите, които се 

слагат на входовете с 
телефони за аварийна 
ключарска помощ.”
При необходимост 
от ключарски услуги е 
най-добре да се инфор-
мираме от сайта на 
Националния съюз на 

ключарите в България, 
съветва Йордан Велков. 

А за да си осигурим спо-
койствие преди празниците, 

за около 220-250 лв. можем да 
си сложим допълнителна ключалка, 

като в цената влиза и монтажът й. С 
добро качество и на достъпна цена е ключал-
ката Gerda Tytan, която е хай секюрити клас и 
е подходяща да се монтира като допълнител-
на. По-високите класове ключалки (А, В и С) 
варират от 500-600 до 1000 лв. Най-висок клас 
на сигурност са ключалките на Evva, Kaba, Gege, 
Keso, които притежават всички антивзломни 
защити. Антибампинг защитата (против раз-
пробиване) е малко познат метод в България, 
но  предстои да навлезе по-масово и у нас. При 
него отключването на патроните става със 
специално направена заготовка. Може и с почук-
ване по определен начин да се подредят всички 
щифтове. Има патрони с антибампинг защита 
за отключване с шперц, както и със защита на 
кода при отключване. 

“За разбойниците няма криза, категоричен е 
Иван Маранов, чийто приоритет са опера-
тивните дейности в охранителната фирма 
и работата с патрулите. - Наблюденията ми 
са, че в София кражбите са в пъти повече от 
тези в провинцията, тъй като имаме офиси 
и в други градове. Ако в столицата стават по 
3-4 разбивания на домове на нощ, то в Бургас 
например е едно. Притеснителен е фактът, че 
все по-често грабежите се извършват от около 
16-17-годишни, които действат с чувство за 
безнаказаност.” 

Най-късно до 7 минути  �
реагират патрулите  
на “СОТ 161” на сигнал
Цената на сигнално-охранителната техни-
ка, която се монтира, зависи от това колко 
рисков е обектът. Освен датчици, могат да се 
поставят и камери за видеонаблюдение, като 
съответно сумата расте и се плаща допълни-
телен абонамент за услугата. За жилища, в кои-
то има домашни любимци, се слагат специални 
датчици. В центъра на София патрулите на 
“СОТ 161” реагират за около 5 минути през 
нощта и не по-късно до 7 минути през деня. 
Г-н Маранов казва, че екипите обикновено 
стигат по-рано на мястото, откъдето е 
подаден сигнал. И пояснява, че специално в 
тяхната фирма един район не се охранява 
само от един патрул. И операторите в де-
журния център имат развит усет и при 
нередност веднага организират остана-
лите патрули, които са на смяна, да са в 
близост до проблемния район, за да не 
останат други обекти без надзор. 
“Ако има кражба, тя се извършва в 
рамките на минута и както и да реа-
гираме, не можем да я предотвратим, 
пояснява Иван Маранов. - Убедени сме 
в лоялността на хората, които ра-
ботят при нас. Всяка кола е снабдена 
с GPS, така че има прозрачност при 
проследяването им.”  
Заместник-управителят на “СОТ 
161” обяснява, че след като човек 
реши да сложи сигнално-охранител-
на техника в дома си, екип на място 
преценява какъв вид да е тя и по какъв 
начин да е свързана с дежурния им 
център. Оглежда се и физическото 
състояние на обекта - с какви врати 
и прозорци е, на какъв етаж се намира, 
има ли двор, тераси. Съветът му е и 
прозорците да са обезопасени с подсиле-
на дограма, с резета, но и в самата стая 

да се поставят датчици, които реагират при 
чупене на стъкло или при т. нар. сеизмици - при 
трептене. Така крадецът хем ще е затруднен 
при отварянето, хем вече ще е подаден сигнал 
за нередност. 
“Когато имаме изпреварващ сигнал, можем да 
реагираме по-бързо, а крадецът се нуждае от 
повече време поради допълнителното подсигу-
ряване, на което се е натъкнал, и при включва-
нето на алармата пред него се появява дилема-
та дали да влезе в жилището или да си тръгне. 
Затова основната концепция за опазване на 
обект е необходимата техника, съобразена с 
физическото му укрепване, за да могат да се 
допълват и да има ефект. За същаление пове-
чето хора смятат, че като сложат стикери и 
датчици, ние като вълшебници ще предотвра-
тяваме всяко посегателство. Няма как да стане 
това, защото тези, които се занимават с този 
тип кражби, са изключително изобретателни. 
В централната част на столицата крадците 
търсят най-вече пари, злато и черна техника - 
камери, фотоапарати. Няколко години работе-
ше група или групи от крадци, които действа-
ха в периферията на столицата - в Малинова 
долина, около Камбаните, Драгалевци, Симеоно-
во, Горна баня и крадяха предимно телевизори. 

Те имаха определен почерк, който не можеше 
да се сбърка. Сега дейността им е замряла, 
вероятно защото цената на тази техни-

ка падна. В градската част на София 
апартаментите се отключват и се 

краде каквото се намери... Опазва-
нето на жилището е двустранен 
процес - от една страна, ние 
правим каквото трябва, но е 

необходимо и абонатът да спазва 
препоръките ни. Наистина е от 

значение и външната врата, и ключал-
ката да са качествени.” 

Пазарът е залят   �
с ключалки и врати менте
Няма врата, която да не може да бъде 
разбита, казва председателят на Наци-
оналния съюз на ключарите в България, 
който се занимава с продажба, ремонт, 
монтаж, прекодиране на автоключал-
ки, автоключове с транспондер (чип), 
диагностика, отваряне на автомобил. 
Но колкото по-качествена е една 

врата, както и ключалката й, толкова 
повече се затрудняват крадците. 

“Вълшебни ключалки не съществуват, обяс-
нява Йордан Велков. - Има ключалки, които 
са висок клас на сигурност (хай секюрити 

Надежда Йосифова   снимки Александър Ашминов

Защитете дома си 
и изненадайте крадците

По време на празници и отпуски 
битовите кражби взимат връх. 
Оставени без надзор, домовете 
ни се превръщат в лесна плячка 
за изобретателните бандити. 
Как да опазим жилищата си от 
набезите на крадците, каква 
е най-добрата превенция, за 
да защитим имуществото? 
Потърсихме за коментар Иван 
Маранов - заместник-управител 
на “СОТ 161”, Йордан Велков - 
председател на Националния 
съюз на ключарите в България, 
и Андрей Сапунджиев - член на 
съюза. 

ключалки). Целта е да са максимално здрави и 
възможно най-дълго да забавят крадеца. Добре 
е да са монтирани на блиндирани врати или на 
масивни дървени. Естествено за превенцията 
на дома е хубаво да има и включен СОТ. На паза-
ра се предлагат врати от много тънка ламари-
на, които могат да се отворят с отварачка за 
консерви. Въобще е пълно с врати и ключалки 
менте, внос от Китай.”
За жалост се оказва, че има и ключари менте. 
Затова когато се налага да се възползваме от 
услугите им, задължително трябва да търсим 
специалист, който да се легитимира, че е член 
на Националния съюз на ключарите. Така ще сме 
наясно какъв човек ще има достъп до дома ни. 
Оторизираните ключари дават гаранция при 
монтирането на ключалките и издават серти-
фикат за качество. 
Според Андрей Сапунджиев - управител на 
специализиран ключарски център, през отпус-
ките и по време на коледните празници, които 
са най-дълги, винаги има бум на разбити врати. 
Но на много хора, дори и да знаят, че не им е 
хубава ключалката, не им се дават пари, за да я 
сменят, предпочитат вместо да подсигурят 
дома си да отидат на почивка. Грешно е да 
се смята, че ако преди 10 години сме сложили 
най-скъпата врата и ключалка, завинаги сме 
подсигурили дома си.

Най-лесни за отключване   �
са касовите брави
“Преди 3-4 години българин изобретява ин-
струмент за касови брави, с който отключва-
нето им става много лесно - все едно е с ключ, 
разказва Андрей Сапунджиев. - И който има 
“перчати ключове”, предназначени за касови 
брави, максимално бързо трябва да ги смени или 

Иван Маранов

Йордан Велков Андрей Сапунджиев


