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Нов стохастичен метод срещу 

фалшифициране на 

документи и изделия

Слайд: 1 - 7

Слайд : 8-14

Слайд : 15-21
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“СИГУРНОСТ: В ТЪРСЕНЕ НА ПРЕДНАТА ЛИНИЯ”

Брюксел - 29-30.10. 2009 AFCEA/NATO - A3 Agency

Изследване върху управлението на сигурността и неговото техническо и 

физическо приложение в живота. 

Ние правим бизнес от 19 години в областта, разработвайки:

Съдържание:

a) Може ли ОПИТЪТ от миналото да ни помогне за нашето 

бъдеще?

b) КАК? – използвайки древните практики, надслоени с 

високи и нанотехнологии!

c) РЕШЕНИЯ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ за своевременна съвместна 

дейност.



Методът, който представям днес е награден като най-успешен за борба с 

корупцията и тероризма на IENA 2000 – Германия и INPEX 2002 – САЩ, което е 

причина за бъдещото му разработване съвместно с много международни 

партньори във връзка със следните вече създадени приложения:

-незаконни огнестрелни оръжия и муниции

-откраднати коли (внедрено)

-банкови карти

-паспорт, лични карти и други документи (внедрено)

Някои от най-големите проблеми днес са свързани с корупцията и тероризма. 

Според информацията и статистиката на най-реномираните компании, 

свързани със сигурността, сумата, отделяна годишно в световен мащаб само 

за корупция, надвишава 500 млрд  USA $ - Kroll global fraud report VI.2009.

Докато тази огромна сума пари се влива в корупционни и терористични 

дейности, войната срещу тях е изгубена!

Кой е източникът на това финансиране? Допреди 10-15 години повечето от 

тези пари идваха от трафик на дрога, оръжия и хора, и от хазарт. Днес сме 

свидетели на промяна и повечето от „черните“ пари идват от фалшифициране 

на документи, фалшиви и пиратски стоки и продукти и банкови измами.
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- Положено начало преди повече от 32 години, съвместно с учени 

от САЩ, Русия, Германия, Австрия, Франция, Япония, Италия, 

Англия и България

- Извлечение от научната и практическа работа беше представено

два пъти в ООН и в Европейския парламент – 5.12.2008 и три

пъти в Българския парламент
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Основни Съвместни Международни 

Проучвания и Разработки

15 Златни медала от 

международни изложения

- Повече от 40 млн евро, вложени за проучвания в 

продължение на 10 години, в т.ч. финансиране от програмите

на ЕС F.P.6 и F.P.7

- Наши партньори във внедряването, започнало в 4 държави, са 

компании като Bundesdruckerei (Германия), SAGEM (Франция),  

Omnitech and HTSI (Швейцаия) и други

Презентация: www.alde.eu/fileadmin/images/Photo_Library/2008/081205_Cultural_heritage/ 
Brussels_Pres_Eng_Dec2008_01-web.pdf

Видео:
www.alde.eu/en/details/news/alde-seminar-role-of-liberal-democracy-in the-actualization-of-the
-cultural-heritage-of europe

3 изложения в българския парламент

Част от нашите машини

http://www.alde.eu/fileadmin/images/Photo_Library/2008/081205_Cultural_heritage/
http://www.alde.eu/en/details/news/alde-seminar-role-of-liberal-democracy-in


Развитието на персоналния компютър, интернет, мобилните комуникации и бума

на високотехнологични продукти, разпределени между масовите потребители,

увеличават коефициента на усилване.

Престъпниците въвеждат нови технологии много по-бързо, без публични

дискусии, дебати или конкуренция (конкурентите не издържат за дълго!).

За наша сигурност, ние се нуждаем от нов метод за запис на информацията: по-

евтин и екологично чист, независим от технологията, покварила управляващите;

осигуряващ възможност за всеки гражданин да допринася по безопасен за него

начин в борбата с мафията, независимо от времето. Ние потърсихме такъв метод

в миналото ни.

ЕДНО ИЗПЪЛНЕНО ДЕТСКО ПРОРОЧЕСТВО И ЕДНА 
ИЗГУБЕНА ОТ ВЪЗРАСТНИТЕ ВОЙНА!

Днес сме свидетели на едно детско пророчество от 1981:

„Персоналният компютър е персонален усилвател – в ръцете на умния човек, той

ще увеличи потенциала им, а в ръцете на престъпника ще увеличи действията

им“ – отговор на въпроса „какво е персонален компютър“.

(Май, 1981 Сан Франциско, САЩ, на Национална компютърна конференция,

където IBM и APPLE представят първите си персонални компютри).

Изгубената война

През последните 15 години виждаме две тенденции на увеличаване на сивата

икономика с 15% годишно и само 1-3% годишно растеж на легалната икономика.

Това ни дава в резултат свят, управляван от мафия от фалшификатори през

следващите 10 години, достигайки до 7,5% от световната икономика и около 3000

млрд щ.д. годишни печалби.

Първата официална статистика за 2000 млрд. сива икономика и 1400 млрд.

“изпрани” пари годишно - IX.2005 Бразилия – Международна конференция Giovauni

Coelho; “Икономист – заседание на Министерски съвет” – XII.2007 България; Жискар

д’Естен, конференция “Бъдеще за Европа” V.2008 – преглед на сивата икономика.
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Други добре изучени принципи на стохастичния

феномен. Техният начин за въвеждане на стохастично

криптирана информация

…формата на водния 
кристал, слушащ музика на 
Бах... Д-р M. Емото – Япония,  
Berkeley – USA; проф. 
Антонов,  КЕИТ ООД., 
България – Виж 
презентацията от 2-рия 
Световен Конгрес за Водата
- 2005,  Хайделберг –
Германия на проф. Х. Клима, 
Атомен Институт, Виена, 
Австрия

Какво има в 
дълбините на 
великата 
картина 
Джокондата?

TДве НПО все 
още изследват 
хилядите 
скрити картини 
и геометрични 
съотношения!

Магичен квадрат в 

Четвероевангелието (XIV 

в. сл.Хр.) – J/P  with BL; 

LSE; Warmick University

of E.U.: религиозен 

диспут, започнат от 

братята Кирил и Методий 

(създатели на 

кирилицата) през 867 

г.сл.Хр. Във Ватикана

Най-древният 

криптиращ 

механизъм е 

„Колелото на 

Кукузел“ от 

Атонския манастир 

в Гърция, автор е 

българският певец 

Йоан Кукузел

3. Закодиран от природата 
чрез физичния 
основополагащ закон –
енергия и информация, 
складирани в „празното“ 
пространство между 
молекулите на водата
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11 век сл.Хр. 14 век сл.Хр.

1. Принцип, закодиран чрез човешкото 

познание

2. Закодиран чрез 

интуицията на 

твореца или както е 

показано в сн.1?



II. Древното стохастично криптиране е многослойно, създадено от 

посветени
- На първо ниво – Логото на книгата е изписано 10,8 милиона пъти

- На второ ниво - “Цар Исихаст” е изписано 32 милиона пъти

Какво прави Магичния квадрат толкова 
уникален:

• Изобилства от скрити послания.

• Псевдо – триизмерен за 7 нива на скрита 

информация.

• Подредбата на буквите е нарочна, без да има 

нужда от коментар.

• Със сигурност не се вписва в контекста и е насочен към читател, който е 

посветен в кода.

• Явно посланието е свещено, тъй като е поместено в свещена книга.

I. Днес, в XXI век, ние използваме за сигурност едно- и двуизмерно 

елементарно стохастично криптиране, както и небезопасни и вредни 

RFID  (=електромагнитно замърсяване) и “смарт” чипове (=лесни за заместване с 

фалшиви такива).
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Стъпка I Стъпка II Стъпка III Обобщение

Двуизмерно 

криптиране
RFID/ смарт чип

Криптирането в 

Стъпки I – III е лесно 

за подправяне, което 

предоставя 

милиарди на 

корупцията и 

тероризмаЕдноизмерно

криптиране



Дори на нано и суб-нано ниво, този метод е физичен закон,

дефиниран и изучаван от Нобеловите лауреати Джон Попъл

(1925-2004); Алберт Сент-Дьорди (1893-1986) и Алберт

Айнщайн (1879-1955)

HH +
16

9

0- + -

+ -

• “Светът ми се покланя, а аз се прекланям пред Учителя Петър Дънов от България“

– Aлберт Айнщайн в интервю пред Радио Канал Франс Интернешънъл – излъчено през 1955 след неговата смърт!

(Петър Дънов) Беинса Дуно *1864-1944) определение за 3 вида вода, 14.05.1938

• Как този метод е подсилен с високи нано технологии и може да бъде използван

в сигурността: изследвания за „първата линия“ в безопасността на световната

икономика и нашето общество?
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Единична диполна 

молекула

Астрална вода

Електрически 

неутрална група

Ментална вода

Временен 

клъстер

Духовна вода
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1/ Методът, използван сега: 1 бит се

записва в една точка (има го или го няма)

- Въведен преди 20 години от Crane & Co., USA и
преди 10 години от IAI Netherlands

не “2”

ВНЕДРЕН 

ПОНАСТОЯЩЕМ НА:

• ХАРТИЯ НА БАНКНОТИ

• ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

• РУСКА РУБЛА

• БЕЛГИЙСКИ ПАСПОРТ

• ХОЛАНДСКА ШОФЬОРСКА 

КНИЖКА, И ДР.

2/ Нов метод, предложен от:

КЕИТ ООД,България,  

Bundesdruckerei, (Германия),  

SAGEM, Франция, HTSI –

Швейцария, LKP –

Австрия

В РЕЗУЛТАТ:

Можем да запишем 

скрита информация, 

вкл. Биометрични 

данни на няколко 

нива

Стандартен метод за 

запис на информация:

“1” да

Сравнение между сега използвани и нови 

стохастични методи

За да се защитят документи или марки, материалът се разрушава 

чрез лазерна перфорация и се записва лична информация на едно 

ниво

Лазерна перфорация на 

документи, сертификати, хартия:



-9Стъпка II: A) Математически алгоритъм определя различни стойности 

на х / y за дадени позиции на точка на перфорация (4) от 

централната матрица.

B) Стъпка II-B: Формата на 

точката също може да бъде 

променяна с математически 

алгоритъм.

Забележка: Tенденциите в техниката подкрепят това решение: по-малки дължини и места

от лазерни лъчи, по-висока разделителна способност на оптичните уреди, сензори и CCD за

процеса на четене на информацията – постоянно увеличение на цените за горните ключови

елементи.

Позиция на
централната
матрица

(Стъпка II-A)

Различни позиции 

на точка 4

C) Стъпка II-C: Точката може да бъде завъртяна

Примери на различни форми 

и ротация на кодираната точка
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Лазерни перфорации на защитена хартия! Снимки, показващи колко различни 

(1-А; 1-В) са микроотворите със същата сила на лазера и случайни попадения 

за отвори на микропринта (1-С)

Резултат: Ако фалшификаторът опита да повтори картината на стохастично криптиран 

знак, „отговорът“ на материала е съвсем различен в сравнение с оригиналния.

1-A 1-B 1- C

Код на материала – Всеки опит да се сканира наш уникален
криптиран знак с цел възпроизводство, дубликат или клониране
на маркировката, ще бъде автоматично разкрит, защото
„отговорът“ от микроструктурата на материала на основата за
фалшивия или репликиран предполагаем „уникален знак“ ще
бъде различен от оригинала, поради „Кода на Материала“.



Стъпки II и III, но не за перфорация, а за гравиране

Криптиран уникален знак Възможна проверка на 

смарт чип за „клониране“, 

преди четене чрез реална 

работа с база данни!

Забележка: Всички бази данни, свързани с видим/ невидим код на материала (или 

архив на CD / DVD-ROM) – стохастично защитени срещу вътрешна корупция. 
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Защитен смарт чип на банкови карти, лични документи и др. Код на 

Материала на твърди метални повърхности – „микро пръстов отпечатък“.



-12Стъпка IV: Знак на ЕС – Четим, ако бъде разрушен

(Устойчивост на изтриване)

ЕС помогна да подобрим технологията по метода на атомно-силовия 
микроскоп - проекти FP6 и FP7 и фокус върху Протокола за огнестрелни 

оръжия на ООН – Член 8: „уникален знак“
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf

1. 3D криптирана маркировка (номер)

2. Напречно сечение на частта, 
включваща 3D криптирана 
маркировка (номер).

- Дълбочина на отвора

- Критична дълбочина на отвора

- Вариация на микроструктурата на материала 

около отвора след лазерно гравиране със 

различната сила на мощност на всяко място. 

Устойчивост на изтриване

3. Изтрита маркировка и нейното прочитане с

нано сензор с помощта на контролните

отвори, гравирани на критичната дълбочина.

4. Резултатът от прочитането с нано сензор.

5. Възстановяване на контролната точка, 

последвано от възстановяване на цялата 

криптирана маркировка.

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC Convention/TOCebook-e.pdf


-13Стъпка V: Криптиран знак и стохастичен метод, прехвърлен на 

нано ниво

Пример с оптично променлив знак (за банкноти) с нано стохастично криптиране

Оптично променлив 

знак с “нанокод”

Защитена хартия 

С оптично променлив 

знак – напречно 

сечение

Матрица 
на 
нанокод

Предпазващ „нанокод“ на около

200Å тънък алуминиев филм на 

оптично променлив знак.

Стохастична лазерна 

перфорация (указател за 

търсене на нанокод)
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Телекомуникационно четене:

(6) Нано сензор

(ако уникалният знак е изтрит)

Стохастичен

макро и дори 

„нанокод“

Криптиращ модул

Криптиран оптично променлив знак на важни документи и скъпи 

изделия

Първата машина и прототип, 
изпълняващ някои от стъпките (I – VII)

работи и е тестван в Германия и 

Англия през 2009.

Стъпка VII: Полицейски мобилен четец (с напълно защитен процес 

за идентификация)
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Среща NATO – Министерство на външните работи

27-28 Април 2006 – София, България

Трябва да се опитаме да ускорим ратификацията и прилагането на протокола на ООН за
уникална маркировка на оръжия и муниции, в т.ч. и модификации за по-лесното им
приемане от държавите, които все още не са ратифицирали протокола – предложение,
направено в София на 27.04.2006

Фаза I: За полиция, цивилни, ловци

Забележка 1: Да се разшири обхвата на задължително маркиране на хладни оръжия.
Забележка 2: Промени в наказателното право – ако оръжието не е маркирано, носенето му е незаконно.

Фаза II: Стандартизация за документите за

притежание на оръжие, валидна за цял свят.

Фаза III: След Фази I и II стриктни

изисквания към процедурите за нови

оръжия и муниции, както и за оръжията в

запас.
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-17Нашият 17-годишен опит в борбата срещу кражби на коли и престъпността

1. Криптиран код на маркиращия агент.

2.Оптично променлив знак, защитен с 

криптиране и с лазерна перфорация на 

номера.

3.Защитена от пиратство база данни с 

превозни средства и собствениците им.

4. Бърза проверка чрез мобилно устройство

(през последните 10 години)

- автоматично (от началото на 2008)

5.Подпомага застрахователите на 

собствениците на автомобили, като посочва 

датата на падежа на застрахователната 

полица .

6.Уникалната маркировка е четима дори 

след изтриване.

1.База данни, създадена срещу корупция 

сред служители в МВР и застрахователни 

компании

2.Удостоверяване и проверка на 

застрахователни полици през нашата 

мрежа за маркиране.

3.МВР няма база данни на всички 

застрахователни компании, докато всяка 

застрахователна компания има пълна база 

данни с превозните средства на нейните 

клиенти.

4.Годишна подмяна на криптираните 

обозначения, с опция за съвместяване на 

снимкова база данни за идентификация/ 

запис на леки щети

Кражбите на коли и фалшивите документи 

(вероятно използвани от терористи 

„камикадзе“) са сред основните инструменти на 

тероризма! Днес ние използваме сложни 

защитни механизми. c tools  for terrorism! Today 

we use various sophisticated  security features. 

Все още обаче нямаме обща дефиниция за 

съвместна оперативност, бърза и надеждна 

проверка и премахване на „клонирането“.  

Настоящата дейност беше одобрена с Решение 

на Съвета от 19.3.2008г., но без окончателно 

приемане. Намаляване на кражбите на коли с повече от 7 

пъти!  Какви са предимствата на технологията за 

криптирана уникална маркировка!

Кратка предистория на първото въвеждане на ЕС 

маркировка и методът за стохастично криптиране



В наши дни най-големият генератор (свързан със сигурността) на електромагнитно замърсяване  е RFID и 

антените, а те са внедрени в милиарди устройства! Ние представихме колко опасни са RFID и 

„клонираните“ стоки в рамките на:

- Втори Световен Конгрес на жените парламентаристи 19-20.VI.2006
- БЪДЕЩЕ ЗА ЕВРОПА – с участие на Жискар д‘Естен и ЕС комисари 21.V.2008

- Първи Световен Конгрес по Нанотехнологии „Античност и минало, настояще и бъдеще“ 12-13.V.2009

-18От около 12 години след представянето на RFID и Смарт Чип световни експерти и
правителства обсъждат, разработват и спонсорират програми, търсещи техническо
решение за съвместна оперативност относно „уникален знак“ и защитни функции срещу
„клониране“! Седем различни дефиниции без особен успех!



-19Електромагнитното и шумово замърсяване бяха открити и описани по 

време на втората световна война, но и до днес не вземаме мерки 

срещу тях

Нашето неразумно поведение засяга не 
само изсичането на горите.

Електромагнитните емисии са особено 
опасни! ЗАЩО?

Производство 

на хартия

1. Електромагнитното и менталното замърсяване се абсорбират във въздуха чрез водата
2. „Писъкът“ на снежинките или капките при контакт с водата/ земята

Джон Атанасов (българинът, който изобрети 

първия компютър в САЩ) беше първият, който 

забеляза и изучаваше по време на втората 

световна война обмяната на енергия и 

информация във водния кръговрат!

(Уникален „шум/ писък“ на снежинки при допир 

до водната повърхност, който затруднява 

позиционирането на подводници е факт от 

историята на втората световна война, докато 

Джон Атанасов е работил по създаването на 

сонар за американската армия)

Електромагнитно 

замърсяване

RFID чиповете 

унищожават 

природата



Основно контролно оборудване 
за отчитане на енергия и 
информация за водородна 
връзка 

Методът за стохастично записване и четене на информация на суб-нано ниво във 

вода (и водни пари в атмосферата) беше представено пред „организацията по 

храните и земеделието при ООН“ – Рим, 9-17.IX.2005 (достъпна на CD) и същият 

ефект се използва вече в производството:

Записващ процес Четящ процес

Структура на 
устройство за 
витализация –
чешмяна вода 
следва 
спираловиден път и 
„изтрива“ старата 
информация, 
„абсорбирайки“ 
молекулната 
ориентация на 
водния 
информационен 
еталон вътре. EWO-
Линц - Австрия.
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Благодаря на всички за 
вниманието!

Контакти:

www.keit.bg

Адрес:

1712 София, България,

Жк Младост 3, блок 380, етаж 1

e-mail: info@keit.bg

Живко Желев

http://www.keit.bg/
mailto:info@keit.bg

