Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2000-ci il “15” avqust
tarixli 139 - 6 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir
Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti prosesində gizli qaydada informasiya
alınması üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi texniki vasitələrin növlərinin
SİYAHISI
Sıra
№-si
1

2

Adı
Akustik məlumatın gizli alınması və qeydi
üçün xüsusi texniki vasitələr:
1. Akustik informasiyanın gizli alınması
və (və ya) qeydi üçün təyin edilmiş
naqilli rabitə sistemləri;

XİF MN üzrə kodu
851761000-dan
851762000-dan
8517693900-dan
8517699000-dan

2. Akustik informasiyanın gizli qeydə
alınması üçün radioaparatura

8517699000-dən
8525500000-dən
8527-dən

3. Akustik informasiyanın məxfi qeydi
üçün təyin olunmuş elektron qurğular

8519815100-dan
8519815500-dan
8519816100-dan
8519816500-dan
8519817500-dan
8519818500-dan
8519899000-dan
852351-dən

Telefon danışıqları gizli qulaq asılması üçün
xüsusi texniki vasitələr:
1. Telefon danışıqlarının məxfi dinlənməsi
üçün təyin olunmuş naqilli rabitə
sistemləri
2. Telefon danışıqlarının məxfi dinlənməsi
üçün radioelektron qurğular

851761000-dan
851762000-dan
8517693900-dan
8517699000-dan
8525500000-dan
8525600000-dan
8527-dən
8529103900-dan

3. Telefon danışıqları haqqında
məlumatların gizli qaydada qeydiyyatı
üçün nəzərdə tutulmuş elektron qurğular

3

Texniki rabitə kanallarından informasiyasının
gizli alınması və qeydi üçün xüsusi texniki
vasitələr

4

Poçt bildirişləri və göndərişlərinə gizli nəzarət
üçün xüsusi texniki vasitələr
Gizli qulaqasma qurğularını və məxfi
məlumatların radiotexniki (o cümlədən
mexaniki) sızma kanallarını aşkar etmək üçün
xüsusi texniki vasitələr:
Radiotexniki nəzarət üçün proqram aparat
kompleksi
Nişanlı radiomaneə yaradıcısı
SVÇ diapazonun konverteri
Spektral korrelyator
VÇ diapazonun loqoperiodik antenası
Peşəkar, qeyri-xətti lokatorlar
SVÇ detektor
Naqilli xəttlərin differensial adapteri
Məsafəli monitorinq üçün çoxzondlu sistem
Çox funksiyalı axtarış qurğusu

5

6.

Telefon xəttlərinin təyini üçün avadanlıq
Radioötürücülərin, diktofonların və digər
radioelektron qurğuların aşkar edilməsi üçün
detektorlar və proqram-aparat kompleksləri və
s.
Şüalanma mənbələrinə istiqaməti və onların
yerini təyin edən xüsusi texniki vasitələr:

8519815100-dan
8519815500-dan
8519816100-dan
8519816500-dan
8519817500-dan
8519818500-dan
852351-dən
8471-dən
851761000-dan
851762000-dan
8517693900-dan
8517699000-dan
85232931-dən
8523492500-dan
8523499100-dan
8523519100-dan
8523599100-dan
8523809100-dan
8525500000-dan
8527-dən
9022190000-dan

9031809800-dan
8543709009-dan
854370900-dan
9030840000-dan
8529906500-dan
9030893000-dan
9030893000-dan
8517620001-dən
9030820000-dan
9030893000-dan
8543709009-dan
9030893000-dan
8527-dən

9014-dən

7.

8.

9.

Daxilində şüa mənbəsi olan istiqamətin
müəyyənləşdirilməsi üçün kompaslar.
Müxtəlif növ siqnalların texniki təhlili və
tədqiqi üçün istifadə olunan xüsusi texniki
vasitələr:
Naqilli kommunikasiyaların analizatorları
Aşağı tezlikli siqnalların gücləndiricisi
Telefon xəttlərinin analizatoru və s.
Gizli radiomüşahidə və radionəzarət aparmaq
üçün geniş tezlik diapazonlu radioqəbuledici
qurğular
Gizli vizual müşahidə və sənədləşdirmə üçün
xüsusi texniki vasitələr:
1. Obyektivlər (“pin-hole”)

9030400000-dan
8543703000-dan
8543709001-dan
8543709009-dan
8525600000-dan
8527-dən

9002-dən

2. Ən azı aşağıdakı bir əlamətə malik olan
fotokameralar:
— Digər funksional məqsədlər üçün
əşyalar kimi kamuflyaj olunmuş;
— (“pin-hole”) obyektivləri.

9006510000-dan
9006520000-dan
9006531000-dan

3. Ən azı aşağıdakı bir əlamətə malik olan
televiziya və videokameralar:
— Digər funksional məqsədlər üçün
əşyalar kimi kamuflyaj olunmuş;
— (“pin-hole”) obyektivləri;
— Videoinformasiya;
— Məxfi alınma və (və ya) qeyd.

852580-dan

4. Videoinformasiyanın məxfi alınması və
(və ya) qeydi üçün təyin olunmuş naqilli
rabitə sistemləri

851761000-dan
851762000-dan

5. Videoinformasiyanın məxfi alınması və
(və ya) qeydi üçün təyin olunmuş
radioelektron qurğular

8517693900-dan
8517699000-dan
8523494500-dan
8525500000-dan
8525600000-dan
8527-dən
8529103900-dan
8521-dən

6. Videoinformasiyanın məxfi qeydi üçün
təyin olunmuş elektron qurğular

852351-dən

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Əşyaların və sənədlərin gizli tədqiqi (təhqiqi)
üçün xüsusi texniki vasitələr, o cümlədən
daşınan kiçik qabaritli rentgenoskopiya,
rentgenteleviziya və rentgenqrafiya
aparaturaları
Binalara (otaqlara), nəqliyyat vasitələrinə və
digər obyektlərə daxil olunması və onların
müayinəsi üçün xüsusi texniki vasitələr:
1.Kilid qurğuların açılması üçün vasitələr
2.Daşınan kiçik qabaritli
rentgenoskopiya,
rentgenteleviziya və rentgenqrafiya
aparaturaları
Müxtəlif tikinti konstruksiyalarda xüsusi
məqsədli mikrofonları, videokameraları, foto və
optik cihazları quraşdırmaq üçün istifadə olunan
xüsusi texniki vasitələr

Nəqliyyat vasitələrin və digər obyektlərin
yerdəyişməsinə gizli nəzarət üçün xüsusi
texniki vasitələr
İnformasiyanın saxlanması, işlənməsi və
ötürülməsi üçün istifadə olunan texniki
vasitələrdən informasiyanın çıxarılması
(dəyişdirilməsi və məhv edilməsi) üçün xüsusi
texniki vasitələr

Şəxsiyyətin gizli eyniləşdirilməsi
(identifikasiyası) üçün xüsusi texniki vasitələr:
Biometrik skaner
Biometrik oxucu

9022190000-dan

8301700000-dan
9022190000-dan
9022290000-dan
851810-dan
851840-dan
8518500000-dan
852580-dan
8525-dən
8517620009-dan
851769-dan
8525500000-dan
8525600000-dan
852580-dan
8527-dən
9006590000-dan
852610000-dan
852691-dən
8471-dən
8505902000-dan
851761000-dan
851762000-dan
8517693900-dan
8517699000-dan
8523293100-dən
8523492500-dan
8523499100-dan
8523519100-dan
8523599100-dan
8523809100-dan
8527-dən

8471800000-dan
8543709009-dan

Tanıma sistemi
Səsin konvergensiya sistemi
Fərdi autentifikasiya qurğusu

8471900000-dan
8471900000-dan
8471500000-dan
8543709001-dan
8543709009-dan

