РЕЗЮМЕ
НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНА
АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ“ ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 Г.
Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) изпълнява основните си функции
по защитата на националната сигурност и интересите на Р България чрез информационноаналитично осигуряване в областта на асиметричните заплахи, външната политика и
икономиката.
През първото полугодие на 2019 г. ДАР работи по изпълнение на
утвърдените от министър-председателя на Р България основни задачи и приоритети, както
и по нови възникнали проблеми.
Цялостната дейност на Агенцията по придобиване и обработване на
разузнавателна информация беше подчинена на заложените в Закона за Държавна агенция
„Разузнаване“ функции и ангажименти за противодействие на рисковете и заплахите за
националната сигурност на страната, свързани пряко със специфичната външна среда на
сигурност, характеризираща се с:
•

Борбата за надмощие на глобалните и регионалните сили и прилагане

на външна политика и политика за сигурност, изцяло подчинена на националните им
интереси.
•

Въздействия, насочени към оказване на влияние върху политически,

икономически, идеологически и др. процеси в различни региони и страни, включително и
на Балканите и в Република България.
•

Динамиката на международните отношения и на различните

кризисни процеси генерира рискове за икономическата и енергийната сигурност на Р
България. Основни външноикономически предизвикателства остават дестабилизацията на
страни и цели региони, които са традиционни търговски партньори на Р България.
Променливите баланси в международните отношения обуславят засилване на някои от
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досегашните и възникване на нови рискове и заплахи за националната сигурност и
интересите на нашата страна.
•

Ескалация на напрежението и кризите в регионите на Близкия изток и

Северна Африка и стремежът към регионална хегемония на някои държави продължават
да бъдат основен източник на нестабилност, ислямски екстремизъм, тероризъм и
миграционен натиск.
•

Тероризмът, като транснационален фактор, доби характер на

противопоставяне на ценностни, икономически и политически системи, което влияе върху
външната среда на сигурност в дългосрочен план.
•

Европа продължава да бъде притегателен център за легална и

нелегална миграция от Северна Африка, Сахел, Близкия изток, Централна и Югоизточна
Азия. През първото полугодие на 2019 г. основните прояви в този контекст са свързани с
нелегалната миграция и каналите за нейното осъществяване.
•

Развитието

на

процесите

в

Западните

Балкани,

както

и

националистическите елементи в политиката на някои от страните обуславят рискове за
стабилността в региона.
•

Продължават опитите за политическо влияние и намеса във

вътрешните работи на Р България от страна на някои заинтересовани държави, които
преследват цели, противоречащи на българските национални интереси.
•

Ожесточаващата

се

война

в

киберпространството

генерира

нарастващи рискове за интересите и националната сигурност на страната ни.
Отчетът за изпълнението на програмния бюджет на Държавна
агенция „Разузнаване“ за първото полугодие на 2019 г. обхваща степента на
изпълнение на заложените стратегически цели и задачи.
Отчет на основните параметри на бюджета
Със Закона за държавния бюджет на Р България за 2019 г., чл. 32, ал. 1 и
ал. 2 на Държавна агенция „Разузнаване“ са утвърдени разходи в размер на 37 389 000 лв.
С Постановление на Министерския съвет № 344/21.12.2018 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2019 г., в т. 20 от Приложение № 1
към чл. 1 са утвърдени показатели по Бюджетна програма „Разузнаване“ на Държавна
агенция „Разузнаване“ за 2019 г. и разпределение на ведомствените и администрирани
разходи по бюджетни програми за 2019 г. както следва:
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Показатели по бюджетните програми по бюджета на
Държавна агенция „Разузнаване“ за 2019 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен
код съгласно РМС
3900.01.00

Наименование на областта на политика/бюджетна
програма

3900.01.01

Сума (лева)

Политика в областта на информационно-аналитичното
обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо
процеса на вземане на решения с цел защита на националната
сигурност и интересите на Република България
Бюджетна програма „Разузнаване“

37 389 000

Общо

37 389 000

37 389 000

Разпределение на ведомствените и администрирани
разходи по бюджетни програми за 2019 г.
3900.01.01. Бюджетна програма „Разузнаване“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Издръжка
Капиталови разходи

Сума (лева)
37 389 000
36 589 000
800 000

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (І+ІІ)

37 389 000

Уточненият план на разходите по бюджета на Държавна агенция „Разузнаване“
към 30.06.2019 г., след извършените промени по реда на Закона за публичните финанси, е
в размер на 37 308 432 лв.

Отчет на приходите
По бюджета на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2019 г. не са планирани
собствени приходи.
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Отчетените приходи към 30.06.2019 г. са в размер на (-14 620) лв., в т. ч. нетни
приходи от продажби на услуги, стоки и продукция - (-14 471) лв. и други приходи - (-149)
лв.
Отчет на разходите
Класификационен
код
3900.00.00
3900.01.00

3900.01.01

Разходи
(в лева)
Общо разходи по бюджета на Държавна
агенция „Разузнаване“
Политика в областта на информационноаналитичното обезпечаване на държавното
ръководство, подпомагащо процеса на
вземане на решения с цел защита на
националната сигурност и интересите на
Република България
Бюджетна програма „Разузнаване“

Закон
37 389 000

Уточнен
план
37 308 432

Отчет
13 218 927

37 389 000

37 308 432

13 218 927

37 389 000

37 308 432

13 218 927

Извършените разходи по бюджета на Държавна агенция „Разузнаване“ за
периода 01.01. - 30.06.2019 г. в размер на 13 218 927 лв. са в рамките на утвърдените
бюджетни разходи и са изцяло съобразени със стратегическата и оперативните цели на
Държавна агенция „Разузнаване“.
По направления извършените разходи в размер на 13 218 927 лв. са за:
1. Издръжка - 13 202 203 лв.
2. Капиталови разходи - 16 724 лв.
Организацията на работата в ДАР е насочена към изпълнение на
разузнавателни приоритети, утвърдени от министър-председателя на Р България, в три
основни направления - асиметрични заплахи, външнополитическо разузнаване (ВПР) и
икономическа сигурност.
И през първото полугодие на 2019 г. продължават административното
преобразуване и организационното укрепване на Агенцията при търсене на максимална
ефективност и резултатност. Основните цели са свързани с подобряване на координацията
между оперативните и информационно-аналитичните звена, повишаване на ефективността
в ръководството на дейността, както и на самата работа в страната и зад граница,
повишаване на контрола и оптимизация на присъствието на ДАР в страните - обект на
разузнавателна работа на Агенцията. Това позволява подобряване качеството на работа,
по-ефективна подготовка и използване на ограничения кадрови състав и финансов
потенциал на ДАР.
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Информационно-аналитичната работа съответства на определените от
държавното ръководство приоритети, както и на интересите на партньорите ни от ЕС и
НАТО. Информационно-аналитичните материали покриват развитието на процесите
(политически, икономически и по линия на сигурността) в регионите, в които ДАР
оперира.
В областта на кадровата работа продължават усъвършенстването на
критериите за подбор на служители и подготовката на новоназначените кадри. Продължи
и

активното

провеждане

специализирани),

на

включително

курсове
и

от

(оперативни,
партньорски

информационни,
служби,

с

цел

езикови

и

повишаване

квалификацията на служителите на ДАР.
От първостепенно значение е изпълнението на политиката на
информационно-аналитично осигуряване на държавното ръководство, подпомагащо
процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Р
България.
Визия за развитие - чрез подобряването на организацията на работата,
взаимодействието в рамките на ДАР и с държавни структури в страната, както и
сътрудничеството със служби от държави - съюзници по линия на НАТО и ЕС, и
партньорски служби от трети страни, непрекъснато се търси подобряване качеството на
продукта на дейност на ДАР. В средносрочен план визията за развитие на Агенцията е:
защита на националната сигурност и пълноценно участие при реализирането на външната
политика и политиката за сигурност на Р България. Изпълнението на целите на ДАР е
базирано на конкретните разузнавателни способности, изразяващи се главно в човешкия
фактор (основно служителите на Агенцията и нашите разузнавателни източници),
техническото осигуряване и средата за работа.
Стратегическа цел - и през 2019 г. продължи утвърждаването на ДАР
като важна съставна част от системата за опазване на националната сигурност и защита на
държавните интереси на Р България, както и като институция с принос при формирането
на външната политика и политиката за сигурност на страната. ДАР се налага и като
надежден, предвидим и компетентен партньор в рамките на ЕС и НАТО.
Оперативни цели
В средносрочен план ДАР работи по следните основни приоритети:
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- Работата по асиметричните заплахи включва: придобиване на
информация относно рискове и заплахи за терористична дейност, проблемите на
миграцията, дейността на организираната престъпност. От съществено значение по тези
въпроси са както самостоятелната работа на ДАР, така и сътрудничеството и обменът на
информация с Националния контратерористичен център към ДАНС, МВР, българските
специални служби, както и различни партньорски служби от НАТО и ЕС.
- По ВПР приоритет остава придобиването на разузнавателна информация
относно плановете и намеренията на страните в криза и такива, които потенциално могат
да попаднат в криза, влияещи пряко върху общата среда за сигурност, както и конкретно
върху нашата страна.
- Работата по икономическата сигурност е насочена към придобиване на
информация, касаеща енергийната сигурност на страната ни, възможностите за
диверсификация

на

енергийните

доставки,

международни

енергийни

проекти,

глобализация и либерализация на икономическите отношения и тяхното обвързване с
политическите фактори, влияещи в отделните страни и региони.
Комплексният анализ по трите направления позволява открояване на
взаимовръзките между политическа нестабилност в дадена страна или регион,
възникналите или предстоящи икономически кризи, произтичащите от това бежански
потоци, причините за радикализация и промени в ценностната система, водещи до
терористична дейност.
Продукт на ДАР. Основни потребители на Агенцията са: президент,
председател

на

НС,

министър-председател,

МВнР,

МВР,

ДАНС,

СВИ,

НСО,

Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, други министерства и
ведомства. Също така потребители на ДАР са и партньорски служби по двустранна линия,
разузнавателните служби на НАТО и ЕС.
За периода януари - юни 2019 г. в ДАР са изготвени и изпратени до
потребителите над хиляда изходящи информационни материали към българските
директивни институции, чужди партньорски служби, по линия на разузнавателни органи
на НАТО, по линия на разузнавателни органи на ЕС (INTCEN) и по линия на
икономическата сигурност.
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През първото полугодие на 2019 г. основният акцент в оперативната
дейност беше поставен върху сигурността в работата с наличните източници, както и за
разширяване източниците на разузнавателна информация.
Работата на ДАР зад граница се осъществяваше в усложнена обстановка следствие

от

кризисни

развития

в

съответните

страни

и

тежък

режим

на

контраразузнавателно противодействие от страна на местните специални служби. Това
доведе до разработването и използването на нови по-гъвкави подходи и методи на
разузнавателна работа, изискващи съответен финансов ресурс.
Дейността на Агенцията беше насочена към непрекъснато осъвременяване
на средствата и методите на разузнавателна работа и въвеждането на съвременни
технически, комуникационни и оперативно-психологически средства.
Полза - ефект за обществото. Дейността на ДАР във всичките й аспекти
не може да бъде математизирана, но Агенцията допринася за обществото, предоставяйки
информация, позволяваща противодействие на реалните и потенциалните рискове и
заплахи за националната сигурност на Р България и предотвратяване, ограничаване или
намаляване на вредите за държавата и обществото от целенасочени действия срещу
националната сигурност.
Взаимодействие с други институции. Държавна агенция „Разузнаване“
участва активно в работата на Съвета по сигурността към Министерския съвет и има своя
реален принос към приетите от него документи. ДАР е активен участник в Националния
контратерористичен център. Продължи развитието на взаимоотношенията с други
институции, допринасящи за изпълнение на политиката, в т. ч. българските служби за
сигурност - ДАНС, СВИ-МО, ГДБОП, ДАТО, НСО; държавни институции и министерства
като МВР, МВнР, МО, МИ, МЕ, МТИТС и други.
От

съществено

значение

е

и

оперативното,

и

информационно

сътрудничество с разузнавателните и контраразузнавателните структури на страните членки на ЕС и НАТО, и други специални служби.
Показатели на полза/ефект и целеви стойности
През периода беше осигурена изпреварваща информация относно:
действия, създаващи рискове и заплахи за суверенитета, териториалната цялост на Р
България и единството на нацията; противодействие на международния тероризъм и на
трансграничната

организирана

престъпност;

застрашаване

на

политическата
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и

икономическата сигурност на Р България; факторите, оказващи катализиращо въздействие
на миграционните процеси.
Посочените показатели имат и количествени измерения, които отразяват
степента на постигане на стратегическата цел на Агенцията. Информация за наличността и
за качеството на данните се съхранява в ДАР.

Отчет на разходите по бюджетни програми
№

І.

1.

2.

ІІ.
ІІІ.

3900.01.01. Бюджетна програма „Разузнаване“
(в лева)

Закон

План

Отчет към
30.06.2019

Общо ведомствени разходи:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи

37 389 000

37 308 432

13 218 927

36 589 000
800 000
37 389 000

35 108 432
2 200 000
37 308 432

13 202 203
16 724
13 218 927

36 589 000
800 000

35 108 432
2 200 000

13 202 203
16 724

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за
средства от ЕС:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
Администрирани разходни параграфи по бюджета
Администрирани разходни параграфи по други
бюджети и сметки за средствата от ЕС

0

0

0

0
0

0
0

0
0

37 389 000

37 308 432

13 218 927

37 389 000

37 308 432

13 218 927

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ)
Общо разходи по бюджета (І+ІІ+ІІІ)

_________ 2019 г.
София

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАР:
(А. Атанасов)
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