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Служба Военна информация
Годишен доклад 2016

Докладът на служба „Военна информация“ за изпълне-
ние на поставените й през 2016 г. задачи е изготвен и 
предоставен за публикуване на страницата на Министер-
ския съвет на основание на чл. 22 ал. 5 от Закона за 
управление и функциониране на системата за защита на 
националната сигурност.

В документа са посочени главните цели и акцентите 
в работата на Службата през годината, постигнатите от 
нея резултати и приоритетните направления, в които ще 
бъдат насочени усилията през 2017 г.
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Дейността на служба „Военна информация“ (СВИ) е 
уредена нормативно със Закона за военното разузнава-
не (в сила от 01.11.2015 г.), Правилника за устройството и 
дейността на СВИ (приет с Постановление на Министер-
ския съвет 170 от 11.07.2016 г.), подзаконови актове на 
министъра на отбраната и актове на нейния директор. 

Работата на Службата през 2016 г. се осъществя-
ваше в съответствие с националното законодателство, 
нормативните и концептуалните документи в областта на 
сигурността и отбраната, Плана за развитие на въоръже-
ните сили, политиката на правителството в сферата на 
сигурността и отбраната и заповедите и указанията на 
министъра на отбраната с цел изпълнение на утвърде-
ните от премиера План за дейността на СВИ и годишни 
информационни задачи за 2016 г., както и на постъпилите 
допълнителни искания за информация по широк спектър 
от теми и региони от държавните институции, разузнава-
телните структури на НАТО и ЕС и партньорски служби.

Изминалата 2016 г. се характеризираше с резки и 
сложни изменения в международната среда на сигурност 
и с появата на нововъзникващи рискове и заплахи за 
България, които рефлектираха върху ежедневната 
дейност на Службата.

Увод

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Главните усилия на СВИ бяха насочени към: добива-
не, анализиране и разпространяване на стратегическа 
разузнавателна информация, необходима за отбраната 
на страната и защитата на националната сигурност от 
външни посегателства, рискове и заплахи; информацион-
но осигуряване на работата на държавните институции в 
областта на сигурността и отбраната; осъществяване на 
непрекъснато наблюдение, ранно откриване и предупреж-
дение за рисковете и заплахите за националната сигурност 
и колективната отбрана; предоставяне на разузнавателна 
информация в интерес на сигурността на операциите и 
мисиите зад граница, в които участват български военни 
контингенти и отделни военнослужещи; осигуряване на 
разузнавателна информация за нуждите на планирането 
във въоръжените сили и за развитието на оперативните 
способности; извършване на обмен на разузнавателна 
информация с разузнавателните структури на НАТО и ЕС, 
разузнавателните органи на членките на Алианса и Съюза 
и партньорските служби в интерес на националната и 
колективната отбрана и сигурност.

Службата успешно продължи да осъществява ранно 
предупреждение за потенциални рискове и заплахи за 
националната сигурност, като противодействието на 
международния тероризъм беше един от приоритетите. 

В изпълнение на функциите си по организиране и 
водене на стратегическото разузнаване през годината 
СВИ събираше и обработваше цялата информация, добита 
от разузнавателните органи на военното разузнаване или 
получена от разузнавателните структури на НАТО и ЕС, от 
разузнавателните органи на членките им и от партньор-
ските служби.

В резултат на активната дейност на органите на 
Службата бяха изготвени и предоставени на потреби-
телите различни видове информационни документи - 
информации, справки, отговори на искания за информация 
по линия на международния обмен с разузнавателните 
структури на Алианса и Съюза и с партньорските служби, 
анализи, бюлетини, доклади, брифинги, становища, 
оценки на рисковете и заплахите, справочници, доктрини, 
лекции и др.

През годината се утвърди тенденцията към 
нарастване на броя на потребителите и на отправени-
те искания за информация. Разшири се спектърът от 
въпроси, по които СВИ получаваше заявки за информа-
ция от държавните институции в страната, което 
изискваше по-големи инициативност и гъвкавост в 
работата.
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Службата продължи да поддържа и развива способ-
ностите си за планиране и координиране на разузнава-
нето, информационното осигуряване и разузнавателната 
поддръжка във въоръжените сили, както и да утвърждава 
и усъвършенства прилагането на централизирания подход 
по управление на процесите по организиране и водене на 
разузнаването в Българската армия. Това допринесе за 
по-голяма гъвкавост в ръководството на разузнавател-
ните органи и повишаване на тяхната ефективност.

Върху дейността на СВИ се упражняваше парламен-
тарен, административен, финансов и съдебен контрол 
от предвидените в Конституцията и законите органи. 
Директорът й редовно докладваше на председателя 
на Народното събрание, президента на Републиката, 
министър-председателя, министъра на отбраната, Съвета 
по сигурността при Министерския съвет, комисиите в 
Народното събрание и държавните и военните институ-
ции за потенциалните рискове и заплахи за национал-
ната сигурност и отбраната на страната, обстановката в 
кризисните огнища, изпълнението на поставените задачи, 
организационното състояние и финансовото осигуряване 
на Службата и други актуални въпроси.

През 2016 г. СВИ активно работеше за добиване и 
предоставяне на информация по: въпроси, свързани с 
динамичния и противоречив характер на обстановката 
в кризисните държави с главен фокус върху ситуация-
та в непосредствена близост; оценката на множеството 
асиметрични рискове и заплахи; разпространяването на 
международния тероризъм и религиозния екстремизъм; 
нарасналите хибридни предизвикателства и проблемите 
на информационната, кибернетичната, енергийната и 
екологичната сигурност.

Службата изведе на преден план усилията по иденти-
фициране на тенденциите в развитието на бежанския 
въпрос в регионален аспект и мерките на страните и 
международните организации за разрешаването му.

Активизирани бяха взаимодействието и информа-
ционният обмен с българските служби за сигурност и за 
обществен ред, НАТО, ЕС и партньорските служби. СВИ 
спомогна за формирането и реализирането на национал-
ната отбранителна политика и с участието си в работа-

Акценти в дейността 
през 2016 г.
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та на различни съвети, експертни групи и многостранни 
консултации. Включи се пълноценно и активно в дейност-
та на всички военни разузнавателни структури и комите-
ти на Алианса и Съюза, като със своя принос беше сред 
водещите разузнавателни служби.

На фона на сложната геополитическа обстановка 
Службата осъществяваше динамична военнодипломати-
ческа дейност за разширяване и укрепване на сътрудни-
чеството със съюзниците и стратегическите партньори и 
за подпомагане на министъра на отбраната при изпълне-
ние на неговите правомощия в областта на отбрана-
та, националната сигурност и международното военно 
сътрудничество.

През годината приоритетно се осъществяваха 
информационно осигуряване на Щаба на отбраната, 
Съвместното командване на силите и командванията на 
видовете въоръжени сили и разузнавателна поддръжка 
на военните формирования, подготвящи се и участващи в 
многонационални операции и мисии на ООН, НАТО и ЕС.

СВИ участваше със свои представители в съвети и 
работни и експертни групи в Министерството на отбрана-
та.

Реализираше се интегриран, ефективен и ефикасен 
мениджмънт на дейността и ресурсите. В сферата на 
отбранителните планиране и програмиране усилията 
бяха съсредоточени върху организиране и осигурява-
не на изпълнението на мероприятията и достигане на 
крайните резултати, заложени в Програмния меморандум 
на Службата.
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Логистичните органи на СВИ се стремяха към 
непрекъснато осигуряване на изпълнението на разузна-
вателните задачи в условията на дефицит и финансови 
ограничения - главно чрез гъвкаво управление на подсис-
темите за материални средства и инфраструктура.

Благодарение на добрия мениджмънт на финансови-
те средства беше осъществен целият спектър от дейности 
при спазване на бюджетните изисквания и процедури.

Голямата динамика и ниската предвидимост на 
международната среда устойчиво промениха значението 
на анализа и оценката на процесите в нея като източник 
на рискове за националната сигурност.

Изготвените разузнавателни продукти допринесо-
ха за своевременното информиране на държавното и 
военното ръководство относно миграционната криза и 
натиска върху страната ни и Европа.

В контекста на променящата се глобална среда 
международният тероризъм остана сред фундаментал-
ните рискови фактори в национален аспект. 

Извеждането като приоритет на сигурността на 
българските военнослужещи в международни операции 
и мисии намери своето отражение в изготвяните през 
годината информационни продукти.

Информационно-аналитична и
добиваща дейност, предоставяне и 
обмен на информация

МИГРАЦИОНЕН НАТИСК

2015

2016
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Усилията на Службата бяха насочени към извършва-
не на детайлен анализ на обстановката по сигурността, 
вътрешнополитическите процеси и външната политика на 
държавите от региона.

Разнородните и специфичните рискове и заплахи за 
сигурността в Централна и Източна Азия - макар и косвено, 
оказваха въздействие върху средата на сигурност в 
близост до границите ни. Рисковете за стабилността в 
Централна Азия остават високи особено поради терорис-
тичната активност в Афганистан и териториално разширя-
ващата се мрежа от радикализирани лица и екстремист-
ки организации, присъединяващи се към структурите на 
т.нар. Ислямска държава.

От началото на миналата година ситуацията в страни-
те от Близкия изток и Северна Африка запази преобла-
даващо кризисния си характер, формиран най-вече от 
развитието на конфликтите в Сирия, Ирак, Йемен и Либия.

Динамиката на процесите в непосредствено близките 
до България региони, пряко влияещи върху националната 
и съюзната сигурност, също съхрани трайния и трудноп-
редвидимия си характер, което наложи своя отпечатък 
върху приоритетите в работата на военното разузнаване.

През отчетния период добиващата дейност на СВИ 
се осъществяваше съгласно годишните информационни 
задачи и декларираните ангажименти в разузнавателна-
та общност на НАТО и ЕС. Основните усилия бяха насочени 
към добиване на изпреварваща и достоверна разузнава-
телна информация в интерес на държавното и военното 

ЗОНИ НА КОНФЛИКТИ И КРИЗИ
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ръководство, както и за ранно предупреждение и иденти-
фициране на асиметричните рискове и заплахи срещу 
страната и съюзниците от Алианса и Съюза.

Освен това акцент беше добиването на информация 
за гарантиране на сигурността на операциите и мисиите 
зад граница, в които участват български военни контин-
генти и отделни военнослужещи. Добитите и докладвани-
те сведения послужиха за предприемане на превантивни 
мерки по защита на войски и обекти, в резултат на което 
бяха предотвратени човешки жертви.

Резултатите от информационно-аналитичната и 
добиващата дейност през годината показват запазва-
не на натовареността при изготвянето на информацион-
ни материали по проблема с бежанците и имигрантите в 
България, ситуациите в кризисните държави и региони и 
влиянието им върху сигурността на страната и нейните 
граждани.

Службите на военния аташе (СлВА) подпомагаха 
министъра на отбраната при осъществяването на негови-
те правомощия в областта на отбраната, националната 
сигурност и международното военно сътрудничество. 

През годината Министерството на отбраната 
беше представено чрез 26 служби на военния аташе в 
46 държави (14 от военните аташета са с по една акреди-
тация, а 12 - с по две или повече).

Военнодипломатическа дейност 
и сътрудничество с НАТО и ЕС

Главна акредитация

Допълнителна акредитация

СЛУЖБИ НА ВОЕННИ АТАШЕТА
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Приоритети в дейността
през 2017 г. 

Обобщени изводи 

Приоритетно направление в работата на СВИ и 
подчинените й СлВА беше изпълнението на ангажименти-
те, свързани с членството на България в НАТО и ЕС. 

Службата продължи да участва активно и пълноцен-
но в дейността на разузнавателни структури и комитети 
на Алианса и Съюза на ръководно и работно ниво. Запази 
се традицията тя да е сред водещите по принос и получи 
високо признание както по линия на поддръжката на 
военните разузнавателни органи на двете организации, 
така и по линия на подкрепата на процесите на вземане на 
решения на висши политическо и военно ниво.

СВИ успешно изпълни планираните и поставени-
те й през 2016 г. задачи в условията на резки изменения 
в международната среда на сигурност, нововъзникнали 
рискове и заплахи за България и ограничени финансови и 
човешки ресурси.  

Службата съхрани позициите си и продължава да 
има съществен национален принос в цялостния разузна-
вателен процес и в операциите и мисиите на НАТО и ЕС. 
Получените високи оценки повишиха нейния авторитет 
в разузнавателните общности на Алианса и Съюза и я 
утвърдиха като активен и надежден партньор.

Постоянно променящата се среда на сигурност и 
сложността на задачите на СВИ през 2017 г. очертават не 
по-малка динамика и ще налагат преодоляване на нови 
трудности и изпитания. Основните й усилия ще бъдат 
насочени към:

- поддържане и развиване на способности за осигуря-
ване с разузнавателна информация на държавното и 
военното ръководство и българските военни континген-
ти в операции и мисии на НАТО и ЕС, участие в работата 
на органите за ръководство на разузнаването на Алианса 
и Съюза и осъществяване на сътрудничество и обмен 
на информация с разузнавателните им структури и с 
партньорските служби;
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- изпълнение на задачите по идентифициране на 
рисковете и заплахите за националната и колективната 
сигурност и отбраната, асиметричните заплахи и основно 
транснационалния тероризъм във връзка с предизви-
кателствата и рисковете за националната ни сигурност, 
генерирани от бежанския поток към България, с акцент 
върху добиване на разузнавателна информация за 
осигуряване на дейността и безопасността на български-
те контингенти;

- подобряване на оперативността в съвместната 
работа, координацията и взаимодействието с Щаба на 
отбраната и щабовете на оперативно ниво; 

- участие в процесите на планиране, подготов-
ка и използване на въоръжените сили и контрола върху 
дейността на разузнавателните органи и формирования;

- прилагане и усъвършенстване на мениджърските 
практики за ефективно и ефикасно, законосъобразно и 
рационално разпределяне и изразходване на финансови-
те ресурси с цел постигане на оптимални резултати при 
изпълнение на задачите;

- гарантиране на прозрачност и отчетност в работа-
та и осъществяване на ефективен административен и 
финансов контрол.


