ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ“
1612 София, ул. „Хайдушка поляна“ 12

ДОКЛАД
ОТНОСНО: Дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ през 2018 г.
През 2018 г. Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) работи
активно по придобиване, обработване и предоставяне на държавното
ръководство на разузнавателна информация с цел защита на националната
сигурност и интересите на България. Във връзка с това Агенцията приоритетно
присъства в страни и региони, генериращи реални и потенциални рискове и
заплахи за страната ни.
В края на юли 2018 г., в контекста на встъпването в длъжност на
новото ръководство на ДАР, бе направен подробен анализ на външната среда
на сигурност, състоянието на Агенцията и бе изградена средносрочна визия за
развитие. На тази основа и с цел фокусиране работата на състава върху
разузнавателния резултат бе продължена и доразвита структурната реформа
в ДАР.
През периода в Агенцията бяха изпълнени и планираните задачи,
свързани с председателството на България на Съвета на ЕС през първата
половина на 2018 г.
I. ОЦЕНКА НА ВЪНШНАТА СРЕДА НА СИГУРНОСТ
През 2018 г. ДАР продължи да функционира в условията на
динамична и постоянно влошаваща се външна среда на сигурност. Запази се
тенденцията на нарастващо геополитическо напрежение между основните
световни сили. През годината се проявиха нови рискове и заплахи от
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използването на технологичнитe достижения за осъществяване на кибератаки,
организирани и провеждани от държавни и неправителствени структури.
Нараснаха и опитите за придобиване и разпространение на оръжия за масово
унищожение.
През 2018 г. ЕС и НАТО продължиха да бъдат основни
стабилизиращи фактори в глобален и регионален план.
България

постави

Западните

Балкани

в

центъра

на

политическите си приоритети по време на своето председателство на Съвета на
ЕС, което позволи темата за развитието на региона, включително и по
въпросите за разширяването на Съюза, да стане водеща през първата половина
на годината.
Ситуацията

в

източните

райони

на

Украйна,

както

и

невъзможността за намиране на политическо решение по „замразените“
конфликти в постсъветското пространство ангажираха вниманието на
международната общност, като оказваха негативно влияние върху засегнатите
страни и в регионален аспект.
Дестабилизацията на страни от региона на Близкия изток и
Северна Африка (БИСА) продължи да оказва негативно влияние върху
общата среда на сигурност през 2018 г. Сирия остана център на
противопоставяне на глобалните и регионалните сили и основен генератор на
нестабилност в региона. През периода негативни последици за средата на
сигурност оказваха въоръженият конфликт в Либия и нарастващите заплахи по
линия на сигурността в Египет.
Асиметричните рискове и заплахи заемаха специално място
във външната среда на сигурност през 2018 г. Терористичните заплахи през
периода се запазиха на високо ниво. Оперативните възможности на отделните
групировки и джихадистки коалиции се променяха динамично, но всички те
притежават способност за бърза адаптация към обкръжаващата ги среда, което
ги превръща в трайна заплаха.
Европа продължи да бъде притегателен център за легална и
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нелегална миграция от Северна Африка, Сахел, Близкия изток, Централна и
Югоизточна Азия. Търсенето на възможности за нелегално прехвърляне на
мигранти през нашата страна към Европа продължи да представлява заплаха
по отношение сигурността на 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.
Влиянието на трансграничната организирана престъпност по
линия на сигурността се запази. Географското положение на нашата страна
предпоставя използването на българската територия като транзитна зона или
крайна дестинация при трафика на хора и наркотици между Централна Азия и
Европа.
Геополитическото

положение

на

България

продължи

да

предопределя и активността на редица разузнавателни служби.
Динамиката на международните отношения и на различните
кризисни процеси генерира рискове за икономическата и енергийната
сигурност на България. Основно външноикономическо предизвикателство
остава дестабилизацията на държави и цели региони, които са традиционни
търговски партньори на нашата страна.
ІІ. ОПЕРАТИВНА РАБОТА
Усложнената външна среда на сигурност наложи през 2018 г.
ДАР да съсредоточи усилията си и да осигури засилено присъствие в
страни и райони, генериращи заплахи за сигурността на България.
През периода оперативната дейност на Агенцията беше
фокусирана върху сигурността и ефективността в работата с наличните
разузнавателни източници, както и върху придобиването на нови такива.
Важен приоритет в оперативната работа на ДАР остана
осигуряването на сигурността на служителите на Агенцията, както и на
безопасността в работата с разузнавателните източници.
През 2018 г. продължи активното сътрудничество с други
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структури от системата за сигурност на България, както и с водещи
партньорски служби.
ІІІ. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНА РАБОТА
През 2018 г. информационно-аналитичната работа на ДАР
кореспондира на предвидените и установените допълнително рискове и
заплахи за националната сигурност и интересите на България. Придобитите
информации и изготвените на тяхната основа информационно-аналитични
материали за българските институции отговарят на утвърдените от държавното
ръководство приоритети за дейността на Агенцията.
В информационно-аналитичната си работа през периода ДАР
осигуряваше разузнавателна информация и на партньорите от ЕС и НАТО,
както и по линия на двустранното международно сътрудничество.
Изготвените
потребители

от

Агенцията

информационно-аналитични

и

изпратени

материали

до
се

българските
отнасят

до:

асиметрични заплахи и организирана престъпност - 48%, външнополитическо
разузнаване - 39%, и икономическа сигурност - 13%.
Икономическа
сигурност
13%

Асиметрични
заплахи и
организирана
престъпност
48%

Външнополитическо
разузнаване
39%

В

тематично

отношение

изпратените

информационно-

аналитични материали до българските държавни институции по линия на
асиметричните

заплахи

и

организираната

престъпност

касаят:

асиметрични заплахи - 45%, организирана престъпност - 20%, специални
служби - 12%, и други - 23%.
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Други
23%
Специални
служби
12%

Асиметрични
заплахи
45%
Организирана
престъпност
20%

Разпределението на изготвените и изпратени информационноаналитични материали по линия на външнополитическото разузнаване е в
съответствие с основните външнополитически развития - преобладаващата
част от информациите се отнасят до процесите в държавите и регионите, в
които се наблюдават кризисни развития, или предстоят такива.
В

тематично

отношение

изпратените

информационно-

аналитични материали по икономическа сигурност се разпределят както
следва: общоикономическа сигурност - 68%, и енергийна сигурност - 32%.
Енергийна
сигурност
32%
Общоикономическа
сигурност
68%

През периода над 99% от изпратените информационноаналитични материали до българските държавни институции бяха
оценени положително.
ІV. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
През 2018 г. дейността на ДАР по линия на международното
сътрудничество се характеризираше с висока интензивност и с голям брой
разнообразни мероприятия на територията на страната и в чужбина. Главните
цели бяха: получаване и придобиване на разузнавателна информация в
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съответствие с основните задачи на ДАР; развитие на сътрудничеството в
двустранен и многостранен аспект; използване възможностите на партньорите
за обучение на кадри на Агенцията; утвърждаване авторитета на ДАР сред
международната разузнавателна общност.
Планирано и целенасочено бяха разширявани връзките с
партньорски служби, които разполагат с възможности за придобиване на данни
по основните направления - асиметрични заплахи и организирана престъпност,
външнополитическо разузнаване, икономическа сигурност.
През периода значителна част от обменяната информация по
теми, свързани с международния тероризъм, ислямския радикализъм,
нелегалната миграция, икономическата сигурност и др., бе по искане на
партньорските служби, което е показателно за високооценяваната експертиза на
ДАР.
V. ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ,
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
ЗАДГРАНИЧНИ

НА

СИГУРНОСТТА

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА.

НА

БЪЛГАРСКИТЕ
ОТБРАНИТЕЛНО-

МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА
През 2018 г. дейността на ДАР в областта на сигурността
продължи да бъде осъществявана в съответствие със Закона за защита на
класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане, както и
другите подзаконови нормативни актове в областта на защитата на
класифицираната информация (КИ) с цел недопускане на нерегламентиран
достъп до такава информация и обезпечаване сигурността на Агенцията и
служителите й.
През периода основен акцент беше поставен върху проверката на
лица - кандидати за работа в ДАР, и на служители на Агенцията. Продължи
работата и по обезпечаване на сигурността на задграничните представителства
на България.
Изпълнявани

бяха

и

задачи,

свързани

с

отбранително-
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мобилизационната подготовка в ДАР с цел поддържане на готовност за
изпълнение на задачи при възникване на кризи от военен характер.
VІ. ПРАВНОНОРМАТИВНА,
ОРГАНИЗАЦИОННА

КАДРОВА

ДЕЙНОСТ,

И

ПСИХОЛОГИЧЕСКО

ОСИГУРЯВАНЕ
През 2018 г. правнонормативната дейност в ДАР бе приоритетно
насочена към подобряване на нормативната уредба с цел законосъобразното
регламентиране и целесъобразното оптимизиране на специалните функции и
дейности на Агенцията.
Основен акцент в кадровата и организационната дейност бе
поставен

върху

кадровото

обезпечаване

и

административното

и

организационното преобразуване на ДАР с цел повишаване ефективността на
работа на Агенцията.
Продължиха усилията за подобряване мотивацията на служителите
в ДАР посредством прилагането на предвидените кадрови механизми за
кариерно развитие и стимулиране.
Важна насока в дейността на Агенцията бе и повишаването на
квалификацията на служителите, включително посредством мероприятия по
линия на международното сътрудничество.
Психологическото осигуряване остава важен елемент в работата
на ДАР.
VІІ. ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ
През 2018 г. основните дейности на ДАР по това направление бяха
насочени към оперативно-техническото и информационното осигуряване
посредством използването на съвременни системи и методи.
Успешно се поддържат и обновяват защитени комуникации с
партньорските служби, като на тази база продължи и активното оперативнотехническо сътрудничество с тях.
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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 задачи.
Оперативен отчет. През 2018 г. бяха осъществени проверки на
лица, кандидатстващи за придобиване или възстановяване на българско
гражданство по смисъла на Закона за българското гражданство; проверки във
връзка с миграционния поток, преминаващ през страната ни; както и във
връзка с българското председателство на Съвета на ЕС.
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, както и с Държавна агенция „Архиви“ по отношение функционирането
на учрежденския архив.
ІХ. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА
ДЕЙНОСТ
През 2018 г. усилията на ДАР бяха насочени към изграждане и
поддържане на адекватен потенциал за гъвкаво използване на ресурсите за
материално-техническо

осигуряване,

необходимо

за функциониране

и

изпълнение на основните задачи на Агенцията.
През периода финансово-счетоводната дейност на ДАР бе
организирана и провеждана в съответствие със законовите изисквания,
вътрешните правила в Агенцията и други нормативни документи, касаещи
финансовата дейност на ДАР като първостепенен разпоредител с бюджетни
средства.
През отчетния период в ДАР бяха реализирани проверки от
гледна точка на законосъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност
при разходването на бюджетни средства. Финансовият контрольор на
Агенцията осъществяваше предварителен контрол за законосъобразност на
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различните дейности, касаещи поемане на задължения.
През 2018 г. инспекторът на ДАР работи приоритетно за
постигане на законосъобразно, качествено и ефективно изпълнение на
възложените на Агенцията функции и задачи, като осъществяваше текущ и
планиран контрол.
ХI. КООРДИНАЦИЯ С ОРГАНИТЕ ЗА ДЪРЖАВНО
УПРАВЛЕНИЕ И СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ
През отчетния период продължиха тясното взаимодействие и
координацията по изпълнение на задачите на ДАР с компетентните държавни
органи и българските служби за сигурност.
През 2018 г. председателят на Агенцията участва в заседанията
на Консултативния съвет за национална сигурност към президента на
България със съществен принос както по въпросите на Общата политика за
сигурност и отбрана на ЕС, така и по Оценката на актуалните рискове и
заплахи за сигурността на България.
В изпълнение на възложените й функции в системата за защита
на националната сигурност, ДАР участва активно в подготовката и
провеждането на заседанията на Съвета по сигурността към Министерския
съвет.
Продължиха и много добрата координация и сътрудничеството
на ДАР с МВнР. Важен елемент от това сътрудничество беше съвместната
работа по българското председателство на Съвета на ЕС по проблемите на
Общата външна политика и политика за сигурност, както и по отношение на
ефективното

противопоставяне

на

международните

терористични

организации. Продължи и сътрудничеството на Агенцията с Министерството
на икономиката и Министерството на енергетиката по въпроси на
икономическата и енергийната сигурност. През 2018 г. продължиха
прилагането и развитието на механизма за сътрудничество и координация с
различни звена на ДАНС, МВР и СВИ.
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Продължи изпълнението на съвместните задачи с Националния
контратерористичен център към ДАНС чрез предоставяне на оперативна
информация и експертиза.
Запазиха се сътрудничеството на ДАР с НСО и реципрочната
размяна на експертиза и информация.
Активно беше взаимодействието на ДАР с Държавната агенция
за бежанците относно контрола на бежанския поток през територията на
България.
ХІI. ИЗВОДИ
През 2018 г. дейността на ДАР бе насочена към изпълнението на
утвърдените от държавното ръководство разузнавателни приоритети в
условията на динамична и постоянно влошаваща се външна среда на
сигурност.

Това

наложи

продължаване

на

реформите,

максимална

мобилизация и ефективно използване на всички ресурси на Агенцията.
Активната и целенасочена работа на състава на ДАР през
периода направи възможно постигането на устойчиви резултати както в
оперативната, така и в информационно-аналитичната дейност на Агенцията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАР:
(А. Атанасов)
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