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ДЪРЖАВНА  АГЕНЦИЯ  “РАЗУЗНАВАНЕ” 

                     1612 София, ул. “Хайдушка поляна” 12 

 

 

 

      

Д О К Л А Д 

 

ОТНОСНО: Дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ през 

2017 г. 

 

През 2017 г. Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) работи 

активно по придобиване, обработване и предоставяне на държавното 

ръководство на разузнавателна информация с цел противодействие на 

рисковете и заплахите за националната сигурност на страната.  

Паралелно с това продължи структурната реформа в Агенцията в 

съответствие със Закона за Държавна агенция “Разузнаване” (ЗДАР). 

Цялостната дейност на ДАР по придобиване и обработване на 

разузнавателна информация беше подчинена на заложените в Закона 

функции и ангажименти за противодействие на рисковете и заплахите за 

националната сигурност на страната, свързани пряко със специфичната 

външна среда на сигурност. Във връзка с това ДАР приоритетно 

присъства в страни и региони с реални и потенциални рискове за 

дестабилизация. 

През периода Агенцията започна и подготовката си за изпълнение 

на задачи, свързани с председателството на България на Съвета на ЕС 

през първата половина на 2018 г. 
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I. ОЦЕНКА НА ВЪНШНАТА СРЕДА НА СИГУРНОСТ 

През 2017 г. външната среда на сигурност запази сложния си и 

динамичен характер, предизвикан от измененията в балансите на силите 

в геополитически, икономически и военен аспект. През годината 

доминираха националните интереси и борбата за надмощие на 

глобалните и регионалните сили. Променливите баланси и 

конфигурации в международните отношения обуславяха основните 

рискове и заплахи за националната сигурност и интересите на Р 

България. Продължиха и опитите за хибридно въздействие върху Р 

България, включващо целия арсенал от подходи и действия за оказване 

на влияние в политически, икономически, дипломатически, културен и 

пропаганден аспект. Продължаващите кризисни процеси в региона на 

Близкия изток и Северна Африка, района на Сахел, Централна и 

Югоизточна Азия и Балканите бяха основен генератор на нестабилност, 

политически, икономически и асиметрични рискове и заплахи за Р 

България. Развитието на технологиите за производство на оръжия за 

масово унищожение и средства за тяхната доставка от Северна Корея, 

както и агресивната външнополитическа риторика на Пхенян 

продължиха да бъдат сериозно предизвикателство към международната 

общност. 

1. Асиметрични заплахи 

Средата на сигурност през 2017 г., генерираща асиметрични 

рискове и заплахи, се определяше от продължаващите кризисни 

процеси в региона на Близкия изток и Северна Африка (БИСА), Сахел, 

Централна и Югоизточна Азия, както и отражението им върху Европа и 

Р България. 

 

Основни заплахи остават:  
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- тероризмът във всички негови форми;  

- миграционните потоци към Р България и EС;  

- придвижването на джихадисти и други екстремистки елементи 

през наша територия към конфликтните зони и връщането им в 

държавите от ЕС и Западните Балкани;  

- дейността на организираната и трансграничната престъпност в 

различните й проявления; 

- активността на чужди специални служби на Балканите и в 

нашата страна. 

1.1. Терористична заплаха  

Независимо от понесените поражения в Ирак и Сирия през 2017 г., 

терористичната организация „Ислямска държава“ (ИД) продължи да 

присъства в конфликтната зона (Сирия и Ирак) и все още разполага с 

оперативен капацитет за нанасяне както на военни удари, така и за 

извършване на терористични атаки. След загубата на значителни 

територии групировката започна прилагането на нова стратегия и 

тактика, включваща прехвърляне на част от бойците си в други региони 

и преминаване към дейност в условия на нелегалност в Сирия и Ирак. 

Засилва се и пропагандната кампания в интернет и социалните мрежи, 

насочена към симпатизантите на групировката в чужбина с цел тяхната 

радикализация и стимулирането им за организиране на терористични 

атаки в страните, в които живеят. Във връзка с това терористичната 

заплаха за Европа остава висока, като носи по-рисков характер за 

западните държави - преки участнички с военни сили в международната 

коалиция за борба с ИД. 

На фона на военните поражения на ИД съперничещата групировка 

„Ал Каида“ се опитва да привлече част от бойците и привържениците на 

ИД на своя страна. В Сирия, Йемен, Сомалия, страните от Сахел и др. 

организацията демонстрира постоянна активност, влияние и военни 
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възможности. 

Реална заплаха представляват завръщащите се в европейските 

страни джихадисти, както и самостоятелно радикализирали се лица, 

които в терора намират средство за отрицание и борба с европейския 

начин на живот и ценностна система. 

1.2. Миграционни процеси  

Европа продължава да бъде притегателен център за легална и 

нелегална миграция от Северна Африка, Сахел, Близкия изток, 

Централна и Югоизточна Азия. Въпреки прилагането на сключеното 

през 2016 г. Миграционно споразумение между Турци и ЕС, 

потенциалната заплаха за сигурността на страната ни се запази. 

Търсенето на възможности за нелегално прехвърляне през нашата страна 

към Европа продължава да представлява заплаха по отношение на 

сигурността на Р България както заради риска от проникване или 

преминаване на радикални елементи през нашата територия, така и 

поради намесата на организирани престъпни групи в този трафик.  

1.3. Организирана престъпност  

Влиянието на трансграничната организирана престъпност по 

линия на сигурността (като генератор на икономически загуби) се 

запази. Географското положение на нашата страна предпоставя 

използването на българската територия като транзитна зона и крайна 

дестинация при трафик на хора и наркотици между Централна Азия и 

Европа. Тази дейност заема съществен дял от престъпната активност на 

Балканите. 

1.4. Дейност на чужди специални служби  

Р България традиционно се явява фокус на траен интерес от страна 

специалните служби на балкански страни, както е и обект на внимание 

на глобалните сили и на някои близкоизточни държави. Основната цел 

на разузнавателните служби, опериращи срещу страната ни, е 
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придобиване на данни за политиката и икономиката на Р България, 

дейността на структурите на българското национално малцинство в 

съседните и близки държави и противодействие на влиянието на Р 

България в други балкански страни. Специален интерес за тези служби 

представлява възможността за придобиване на информация, отнасяща се 

към ЕС и НАТО. 

2. Състоянието на ЕС  

През 2017 г. са налице редица позитивни елементи в състоянието 

на Съюза:  

- поставено е началото на дебата за бъдещето на Европа; 

- държавите членки се обединиха около прилагането на 

„Глобалната стратегия за външна политика и политика за сигурност на 

ЕС“, като бяха взети редица конкретни решения, обвързани със 

съответните финанси и насочени към създаване на обща европейска 

отбрана;  

- като цяло намаляха мигрантските потоци в резултат на взетите 

комплексни мерки от ЕС. 

Същевременно през 2017 г. преговорите за организирано 

напускане на ЕС от страна на Обединеното кралство Великобритания и 

Северна Ирландия (брекзит) продължиха да оказват влияние върху 

процесите в рамките на ЕС независимо от видимия им напредък.  

Продължават и политическите процеси в някои страни - членки на 

ЕС, които поддържат тенденцията за засилване на евроскептицизма и 

респективно за нарастване на националистическите и сепаратистките 

настроения в тях. 

 

3. Икономическа и енергийна сигурност  

Сред външните икономически предизвикателства основни фактори 

представляват дестабилизацията на страни и цели региони, които са 
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традиционни търговски партньори на България, недостатъчните 

ангажименти на международната общност на Балканите с оглед 

осигуряване на устойчив растеж на икономиките на тези страни.  

В областта на енергийната сигурност на страната ни сериозни 

предизвикателства остават постигането на диверсификация на 

източниците и на маршрутите за доставка на природен газ и запазването 

на позицията ни на транзитна територия по отношение на газовите 

потоци в региона.  

Рискът от намаляване или прекъсване на транзита на руски 

природен газ през украинска територия за Европа, включително и за Р 

България (макар и минимален), се запази и през 2017 г. 

4. Киберрискове  

Като част от информационната война за въздействие върху 

общественото мнение редица страни продължиха да използват и през 

2017 г. кибератаките за решаване на политически, икономически и 

разузнавателни задачи в полза на собствени интереси, включително и в 

нашата страна. 

5. Регионални предизвикателства  

5.1. Близък изток и Северна Африка (БИСА) - и през 2017 г. се 

запази обширна зона на несигурност в региона на БИСА, формирана от 

политическата нестабилност в страните от региона (особено Сирия, 

Ирак, Либия), задълбочаващото се етническото и религиозно 

противопоставяне, сепаратистките настроения сред малцинствата, както 

и сриналата се икономическа и хуманитарна обстановка. Тези процеси 

генерират бежански стремежи и миграционни потоци към Европа, както 

и терористична опасност за европейските страни.  

Близкоизточният мирен процес продължава да е в застой, без ясна 

перспектива за намиране на решение в средносрочен план. 

Обстановката в Персийския залив от своя страна генерира риск от 
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политическа дестабилизация, която може при определени обстоятелства 

да доведе до криза в доставките за световните пазари на енергоносители. 

5.2. Западни Балкани - през 2017 г. сътрудничеството между 

страните от Западните Балкани на регионално и двустранно ниво бележи 

активизиране, ключово значение за което имаше стремежът им за 

интегриране в Европейския съюз и НАТО. В подготовката си за 

председателството на Съвета на ЕС страната ни лансира като основни 

политически приоритети развитието на Западните Балкани и ускоряване 

на европейската им перспектива, което допринесе за редица 

положителни развития в региона.  

Едновременно с това обаче обстановката в региона продължи да се 

влияе от фактори на нестабилност: прояви на национализъм и 

сепаратизъм, етническо и религиозно недоверие и противопоставяне, 

слаби държавни институции, липса на върховенство на закона, тежко 

социално-икономическо състояние, крехка ситуация по линия на 

сигурността. 

В средносрочен план опасността от широкомащабни кризи с 

етнически или религиозен характер в региона е ниска, но евентуалното 

им възникване може да има сериозни негативни последствия за 

стабилността и сигурността както в регионален план, така и за Р 

България. 

5.3. Украйна - през 2017 г. ситуацията в източните райони на 

Украйна остана тежка и без възможности за стартиране на реален 

политически процес за решаване на кризата. Липсата на развитие в 

положителна посока по линия на сигурността в Донбас задълбочава 

социално-икономическите проблеми в страната. Продължаващото 

противопоставяне между различните вътрешни и външни интереси 

създава предпоставки за превръщането на украинската криза в нов 

замразен конфликт на европейска територия. 
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Във връзка с това и предвид рисковете, които създава тази 

ситуация както по линия на сигурността, така и в икономически план, тя 

налага постоянен ангажимент и политически действия и решения от 

международния фактор, включително и от Р България в качеството й на 

страна - членка на ЕС и  НАТО. 

5.4. „Замразени“ конфликти - през 2017 г. невъзможността за 

намиране на политическо решение по „замразените“ конфликти в 

постсъветското пространство продължи да оказва негативно влияние 

както върху засегнатите страни, така и в регионален аспект. 

„Замразените“ конфликти остават постоянен източник на 

напрежение, съдържащ рисков потенциал по линия на сигурността, а 

засегнатите от тях страни продължават да бъдат поле за сблъсък на 

различни геополитически интереси. 

5.5. Български национални малцинства (БНМ) - през 2017 г. 

социално-икономическото състояние на етническите българи в чужбина 

продължи да се влошава. Негативно въздействие върху състоянието на 

БНМ в Бесарабия оказваха тенденциите, произтичащи от въоръжения 

конфликт в Донбас и от тежката социално-икономическа ситуация в 

Украйна и Молдова.  

Признаването през 2017 г. на малцинствен статут на българската 

етническа общност в Албания създаде предпоставки за спазване правата 

на сънародниците ни в страната. 
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ІІ. ОПЕРАТИВНА РАБОТА 

 

През 2017 г. ДАР осъществяваше оперативната си работа основно 

извън пределите на Р България, както и на територията на страната с 

акцент върху проблемите на асиметричните заплахи.  

За изпълнението на актуалните задачи и участия в разузнавателни 

операции по различните направления на дейността на ДАР, през 2017 г. 

Агенцията съсредоточи усилията си върху придобиването на нови 

разузнавателни източници и пълноценното използване на 

съществуващите такива. През отчетния период се запази тенденцията 

работата на ДАР да се осъществява преобладаващо в страни от кризисни 

региони при наличието на сериозни проблеми по линия на сигурността.  

През 2017 г. не беше допуснат провал на оперативни източници и 

операции. Бяха придобити нови оперативни източници с възможности за 

работа по основните направления на дейност на Агенцията. 

Продължи активното сътрудничество с други служби от системата 

за сигурност на Р България, както и съвместната работа с водещи 

партньорски служби от ЕС и НАТО.  

 

ІІІ. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНА РАБОТА 

 

През 2017 г. информационно-аналитичната работа на ДАР 

кореспондира на предвидените и установените допълнително рискове и 

заплахи за националната сигурност и интереси на Р България. 

Придобитите информации и изготвените на тяхната основа 

информационно-аналитични материали отговарят на утвърдените от 

министър-председателя на страната ни приоритети и покриват 

развитието на политическите, икономическите и по линия на 

сигурността процеси. В информационно-аналитичната си работа през 
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2017 г. ДАР осигуряваше разузнавателна информация в съответствие и с 

интересите на партньорите ни от ЕС и НАТО. 

През 2017 г. от ДАР на база постъпилите и обработени 

разузнавателни материали са изготвени и изпратени на потребителите 

(български директивни институции, чужди партньорски служби, 

структури на ЕС и НАТО) общо 3571 изходящи информационно-

аналитични материала.  

В отчетния период от ДАР до българските директивни 

институции са изготвени и изпратени общо 1961 информационно-

аналитични материала, както и 52 седмични брифинга (до президента, 

председателя на парламента, министър-председателя, министъра на 

външните работи, министъра на вътрешните работи, секретаря на съвета 

по сигурността) по актуална политическа, икономическа и по линия на 

сигурността проблематика, като средно дневно са изпращани по 8 

информационни материала. Информационно-аналитичните материали 

имат следното процентно разпределение: асиметрични заплахи - 49%,  

по външнополитически проблеми - 38%, и икономическа сигурност 

- 13%.  

 

49%

38%

13%

Информационно-аналитични материали до 
български директивни институции

Асиметрични заплахи

Външнополитически 
проблеми

Икономическа 
сигурност

 

В тематично отношение изпратените информационни материали 

до български  институции по асиметрични заплахи и организирана 
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престъпност касаят: тероризъм - 36%, организирана престъпност - 27%, 

специални служби - 18%, други - 19%. 

Тероризъм
36%

Организирана 
престъпност

27%

Специални 
служби

18%

Други
19%

 

 

В тематично отношение изпратените информационно-аналитични 

материали по икономическа сигурност се отнасят до проблемни теми на: 

общоикономическа сигурност - 61%, енергийна сигурност - 39%. 

 

 

 

От всички информационни материали, изпратени от Агенцията до 

българските потребители, само около 14% са изготвени въз основа на 

информации, получени по линия на сътрудничеството с партньорските 

служби. Висока оценка от българските държавни институции са 

получили над 85% от предоставените им информационни продукти.  

През 2017 г. ДАР осъществяваше активен информационен обмен с 

69 разузнавателни и контраразузнавателни партньорски служби, като 
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количеството на информационния поток към ДАР е значително повишен 

в сравнение с този за предходната отчетна 2016 г. За партньорските 

служби в ДАР са изготвени и предоставени 1504 информационни 

материала. Най-активен бе информационният обмен с разузнавателните 

структури на държавите - членки на ЕС и НАТО, по всички основни 

направления на дейност на Агенцията.  

 

ІV. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

През 2017 г. дейността на ДАР по линия на международното 

сътрудничество се характеризираше с голям брой и разнообразен 

тематичен обхват мероприятия (на територията на страната и в 

чужбина), както и с висока интензивност на срещи по линия на 

двустранното сътрудничество.  

Главните цели на Агенцията бяха:  

- обмен на разузнавателна информация в съответствие с основните 

задачи на ДАР и интересите на нашите съюзници и партньори; 

- развитие на сътрудничеството в двустранен и многостранен 

аспект с приоритет отношенията със службите от държавите - членки на 

ЕС и НАТО; 

- провеждане на съвместни операции с партньорски служби и 

използване на възможностите им за обучение на кадри на Агенцията; 

- утвърждаване авторитета на ДАР сред специалните служби от 

НАТО, ЕС и международната разузнавателна общност.  

Планирано и целенасочено бяха разширявани връзките с 

партньорски служби, включително и такива от държави извън НАТО и 

ЕС, които разполагат с възможности за придобиване на данни по най-

важните за ДАР направления - асиметрични заплахи, 

външнополитическо разузнаване, енергийна сигурност и други. 

ДАР продължи да засилва ролята си на активен и надежден 
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партньор на разузнавателните служби на страните от ЕС и НАТО, както 

и с разузнавателното звено на НАТО и ИНТЦЕН (Разузнавателен и 

ситуационен център на ЕС). 

През 2017 г. продължи активната работа по сътрудничеството с 

различни многостранни разузнавателни форуми. ДАР взе активно 

участие в работата на: Конференция на разузнавателните служби от 

Югоизточна Европа (SEEIC), Конференция на разузнавателните служби 

от Централна Европа (МЕС), Организация за сътрудничество на 

разузнавателните служби на страните от ЕС (ФОРУМ), „Черноморско-

Каспийски диалог“. 

През 2017 г. в сравнение с предходната година бе отбелязан ръст в 

броя на проведените експертни срещи, брифинги, семинари и обучения с 

партньорски служби. 

 

Продължи и двустранното сътрудничество с разузнавателни и 

контраразузнавателни служби на държави извън ЕС и НАТО. Отчитайки 

българските национални интереси и реалните възможности на отделни 

чужди специални служби, Агенцията разшири сътрудничеството си с 

разузнавателни структури, които разполагат с експертиза и могат да 
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предоставят актуална информация по асиметричните заплахи и 

ситуацията в рискови и кризисни региони. По този начин Агенцията 

увеличи възможностите си за информационно покритие на тези райони. 

Показателно за високо оценяваната експертиза на ДАР е 

инициирането от страна на партньорски служби на двустранни срещи по 

теми, свързани с международния тероризъм, ислямския радикализъм, 

нелегалната миграция, икономическата сигурност и др. 

 

V. ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ, 

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ 

ЗАДГРАНИЧНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА. ОТБРАНИТЕЛНО-

МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 

 

Дейността на Агенцията през 2017 г. беше съобразена с 

разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация и 

Правилника за неговото приложение, другите подзаконови актове в 

областта на защитата на класифицираната информация (КИ), 

вътрешноведомствените нормативни актове и специфичните задачи на 

ДАР.  

По линия на сигурността и защитата на КИ дейността на 

компетентните звена беше насочена към проверки по линия на 

сигурността на кандидати за работа в ДАР и за издаване на нови 

разрешения за достъп до класифицирана информация на служителите на 

Агенцията.  

ДАР продължи да изпълнява задълженията си по обезпечаване 

сигурността на българските задгранични представителства. Съобразно 

динамиката на актуалната обстановка по линия на сигурността в ДАР, 

своевременно бяха предприемани мерки и давани съответни указания по 

обезпечаването на сигурността на българските дипломатически 
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представителства.  

Продължи и сътрудничеството за проверка на български и 

чуждестранни граждани, работещи в обекти със специален режим зад 

граница. 

Агенцията участва в междуведомствени работни срещи по 

въпросите на отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП). 

Изготвени бяха доклади, мнения и становища по проекти на нормативни 

и организационни документи в областта на ОМП. 

В съответствие с указанията на Междуведомствения съвет по 

отбранителна индустрия и сигурност на доставките бяха актуализирани 

планът за привеждане на Агенцията в по-висока степен на готовност за 

работа във военно време и военновременният план на ДАР. 

 

VІ. ПРАВНОНОРМАТИВНА, КАДРОВА И 

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ПСИХОЛОГИЧЕСКО 

ОСИГУРЯВАНЕ 

Правнонормативната дейност бе насочена приоритетно към 

завършване и усъвършенстване на правната уредба на Агенцията, 

свързана с прилагането на Закона за ДАР. Изготвените проекти на 

документи през отчетния период са от решаващо значение както за 

специалните функции и дейности на Агенцията, така и за работата на 

разузнавателното ведомство като част от държавноадминистративния 

апарат.  

През 2017 г. бе създадена междуведомствената правна основа за 

взаимодействие със Служба „Военна информация“, Държавна агенция 

„Национална сигурност“, както и с Националната агенция за приходите 

и Националния осигурителен институт. 

Правната експертиза бе приложена и по линия на международните 

отношения при подготовка на текстовете на проекта на Споразумение 
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между разузнавателните ведомства на Р България и някои партньорски 

страни. 

Юридическата дейност във вътрешноведомствен аспект беше 

насочена към документи с важно административно-управленско 

значение, включващи областите на управление на човешките ресурси, 

управление на цикъла на обществени поръчки, оценяване на резултатите 

в служебната дейност и атестиране на служителите. Изготвени бяха нови 

правила относно прилагане на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд.  

Основен акцент в кадровата и организационната дейност бе 

поставен върху продължаващото административно преобразуване и 

организационно укрепване след създаването на Агенцията. В 

нормативноустановените срокове бяха изпълнени значителни по обем, 

сложни и комплексни задачи, като в частност бяха въведени в действие 

необходимите базови документи за управлението на човешките ресурси. 

Приключи работата по актуализирането на съществуващите и 

разработването на нови вътрешноведомствени актове за ДАР - 

организационна структура, класификатор на длъжностите, длъжностно 

разписание и др. 

Едно от основните направления в работата бе кадровото 

попълване на Агенцията, като приоритет бе поставен върху проучването 

на кандидати за оперативните, оперативнотехническите и 

информационните звена на Агенцията. С оглед постигането на по-

голяма ефективност в това направление на дейност, бе въведена в 

действие нова Инструкция за подбор, изучаване, проучване и 

назначаване на кандидатите за работа в ДАР. 

В рамките на провежданата политика за управление на човешките 

ресурси продължи и прилагането на предвидените в ЗДАР и ППЗДАР 

кадрови механизми за подобряване мотивацията на служителите. На 
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всяко тримесечие се извършва оценяване на постигнатите в служебната 

дейност резултати.  

Повишаването на квалификацията на служителите, в т. ч. и със 

съдействието на чуждестранни партньорски служби, продължи да бъде 

важна насока в дейността на Агенцията. През отчетния период бе 

провеждана езикова подготовка на служители на ДАР при все по-

широко използване на специализирани, интензивни и индивидуални 

форми на обучение.  

Психологическото осигуряване става все по-важен елемент в 

работата на Агенцията. Разширява се използването на психологическа 

експертиза в оперативната и информационната работа на ДАР. 

 

 

VІІ. ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

През отчетния период основните задачи в това направление бяха 

насочени към оперативно-техническо и информационно осигуряване на 

разузнавателната дейност чрез адекватни системи и средства, както и 

разширяване възможностите на Агенцията за придобиване и анализ на 

разузнавателна информация чрез съвременни системи и методи. Бе 
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отбелязан ръст и бяха внедрени нови оперативно-технически средства.  

Успешно се поддържат и обновяват защитените комуникации с 

над 50 разузнавателни и контраразузнавателни служби и агенции. 

Продължи активното оперативно-техническо сътрудничество с 

водещите партньорски служби свързано с прилагането на съвременни 

системи и технологии в разузнаването. 

През 2017 г. ДАР, съвместно с МВнР, извърши редица технически 

мероприятия по обезпечаване на сигурността на 25 задгранични 

представителства на Р България. 

През годината не са допуснати пробиви или нарушения на 

изискванията за сигурност на критичната комуникационна и 

информационна инфраструктура и системи на ДАР. 

 

VІІІ. ОПЕРАТИВЕН ОТЧЕТ И АРХИВ 

През отчетния период бяха доразвити функциите на оперативния 

отчет на  ДАР като информационна система със съществен принос към 

изпълнението на поставените пред Агенцията разузнавателни задачи.  

Оперативен отчет. През 2017 г. за целите на ДАР и на други 

служби от сектор „Сигурност“  по оперативния отчет на ДАР са 

извършени 66 530 (шестдесет и шест хиляди петстотин и тридесет) 

проверки във връзка с проучванията за надеждност за работа с 

класифицирана информация. 

Във връзка с проучванията на лица, кандидатстващи за 

придобиване или възстановяване на българско гражданство по смисъла 

на Закона за българското гражданство (ЗБГ), през 2017 г. са проверени 

12 019 (дванадесет хиляди и деветнадесет) лица.  

Във връзка с миграционния поток, преминаващ през страната ни, е 

извършена проверка на приблизително 1300 (хиляда и триста) чужди 

граждани. 
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Във връзка с българското председателство на Съвета на ЕС са 

извършени проверки на 6872 (шест хиляди осемстотин седемдесет и две) 

лица.  

Архив. Продължи сътрудничеството на ДАР с Комисията за 

разкриване документите и обявяване принадлежност на български 

граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 

Българската народна армия (Комисията) и за предходната календарна 

година по зададени от Комисията запитвания са проверени 690 

(шестстотин и деветдесет) лица. 

През 2017 г. във връзка с изискванията на Закона за Националния 

архивен фонд (ЗНАФ) в ДАР беше създадена постояннодействаща 

експертна комисия, която със съдействието на експерти от Държавна 

агенция „Архиви“  извърши експертиза на съхранявани в Агенцията 

документи от периода 1991 - 1998 г. С тези действия ДАР задълбочи 

сътрудничеството с ДА „Архиви“ по отношение на функционирането на 

учрежденския архив и налагането на прозрачност в документирането на 

административните дейности на Агенцията. 

 

 

ІХ. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА, ФИНАНСОВА  И  

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

През 2017 г. ДАР насочи дейността си към изграждане и 

поддържане на адекватен потенциал и използване на ресурсите, даващи 

възможност за гъвкавост при изпълнение на поставяните задачи за 

материално-техническо осигуряване, необходимо за функциониране и 

изпълнение на основните задачи на ДАР. Акцент бе поставен върху 

обновяване на инфраструктурата, създаване на адекватна работна среда 

и изпълнение на социалната политика на Агенцията.  
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През 2017 г. са проведени общо 33 обществени поръчки и са 

сключени общо 36 договора за доставка на стоки и услуги съгласно 

изискванията на Закона за обществените поръчки, правилника за 

неговото приложение и вътрешните правила за управление на цикъла на 

обществените поръчки в ДАР. 

През 2017 г. финансово-счетоводната дейност на ДАР беше 

организирана и провеждана в съответствие с изискванията на 

Министерството на финансите, Закона за публичните финанси, Закона за 

счетоводството, Закона за финансово управление и контрол в публичния 

сектор, вътрешните правила в ДАР и други нормативни документи, 

касаещи финансовата дейност на Агенцията като първостепенен 

разпоредител с бюджетни средства. 

През 2017 г. ДАР изготви и своя първи отчет за изпълнение на 

програмния бюджет на Агенцията за първо полугодие на съответната 

година. 

През отчетния период в ДАР бяха реализирани различни проверки 

в областта на финансовата дейност на Агенцията от гледна точка на 

законосъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност при 

разходването на бюджетни средства.  

През 2017 г. Инспекторатът на ДАР работи приоритетно за 

постигане на законосъобразно и правилно изпълнение на дейностите, 

произтичащи от прилагането на ЗДАР и големия брой нововъведени 

вътрешноведомствени актове. 

През отчетния период Инспекторатът е извършил проверки 

относно: спазване на финансовата дисциплина при планиране, 

разходване и отчитане на средствата за оперативни разходи в ДАР и 

контрола, осъществяван върху тях; изпълнение на въведени в действие 

инструкции и правилници; вътрешните правила за управление на цикъла 

на обществените поръчки; законосъобразното и правилно провеждане на 
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дисциплинарни производства в ДАР и др. 

В резултат на дейността на Инспектората през 2017 г. и  

направените предложения и препоръки, констатираните нарушения и 

слабости са отстранени в работен порядък. Документално обосновано са 

потвърдени законосъобразните и правилни действия на длъжностните 

лица, както и установените добри практики в структурните звена.  

 

ХI. КООРДИНАЦИЯ С ОРГАНИТЕ ЗА ДЪРЖАВНО 

УПРАВЛЕНИЕ  

И СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ 

 

През 2017 г.  продължи тясното взаимодействие и координацията 

по изпълнение задачите на ДАР с компетентните държавни органи и 

българските служби за сигурност. 

В изпълнение на възложените й функции в системата за сигурност 

ДАР участва активно в подготовката и провеждането на заседанията на 

Съвета по сигурността към Министерския съвет.  

Постигната беше много добра координация в сътрудничеството с 

МВнР по проблемите на външната политика и политиката за сигурност. 

Важен елемент от това сътрудничество беше съвместната работа по 

подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС по 

проблемите на Общата външна политика и политиката за сигурност. 

ДАР подпомагаше със становища и доклади дейността на ресорните 

дирекции на МВнР при подготовката на „всеобхватната международна 

рамка“ за ефективно противопоставяне на международните 

терористични организации и националния принос към дейността на 

„Глобалната коалиция за борба с ИД“ и др.  

През 2017 г. на МВнР са изпратени общо 1005 информационно-

аналитични материала, в т. ч. по външнополитически проблеми и 
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икономическа политика - 885 бр., а по асиметрични заплахи, в т. ч. 

тероризъм - 120 бр. 

Продължи и сътрудничеството с Министерството на икономиката 

(МИ) и Министерството на енергетиката (МЕ). ДАР осигуряваше 

актуална разузнавателна информация, подпомагаща дейността на двете 

министерства, в областта на икономическото развитие в страните - обект 

на интерес на Агенцията, както и по проблемите на енергийната 

сигурност на страната ни. През отчетния период на МИ са изпратени 

общо 52 информационно-аналитични материала, а на МЕ - 83 

информационно-аналитични материала. 

През 2017 г. продължи усъвършенстването на механизма за 

сътрудничество и координация с различни звена на ДАНС, МВР и СВИ. 

Създадените работни отношения на оперативно ниво позволиха 

разширяването на областите на взаимодействие.  

През 2017 г. на ДАНС са изпратени общо 890 информационни 

материала, от които 752  по асиметрични заплахи (разпределени както 

следва: 348 - по противодействие на тероризма, 171 - по темата 

специални служби, и 267 - организирана престъпност, в т. ч. 

нелегални канали за трафик на хора - 133 бр.) и 138 по проблеми на 

външната политика и икономическа сигурност. 
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Продължи изпълнението на съвместните задачи с Националния 

контратерористичен център чрез предоставяне на оперативна 

информация и експертиза.  

На различните структури на МВР са изпратени 345 

информационно-аналитични материала, от които 256 касаещи 

асиметрични заплахи. 

Сътрудничеството на ДАР с НСО и реципрочната размяна на 

експертиза и професионален опит продължиха в интерес на подобряване 

работата на всяка от страните.  

Активно беше взаимодействието на ДАР с Държавната агенция за 

бежанците за контрол на бежанския поток през територията на България. 

През 2017 г. ДАР участва активно в междуведомствени работни 

групи за подготовка на различни доклади, нормативни документи, 

планове за действие и др. Зам.-председателят на ДАР и експерти на 

Агенцията бяха включени в работни групи по актуализацията на 

Стратегията за национална сигурност на Р България, работата по която 

бе успешно завършена. 
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ХІI. ИЗВОДИ 

 

Дейността на ДАР през отчетния едногодишен период беше 

фокусирана върху изпълнение на утвърдените от държавното 

ръководство разузнавателни приоритети и реализирана в условията на 

динамична външна среда на сигурност, налагаща максимална 

мобилизация и ефективно използване на кадровия ресурс.  

Активната и целенасочена работа на състава на Агенцията направи 

възможно постигането на устойчиви резултати в оперативната и 

информационно-аналитичната дейност. 

 

 

04.04.2018 г.   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАР:       /П/ 

  С о ф и я           (Др. Димитров) 

 

 

 
 


