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Докладът на служба „Военна информация“ за изпълнение-
то на поставените й през 2018 г. задачи е изготвен и пре-
доставен за публикуване на страницата на Министерския 
съвет на основание на чл. 22, ал. 5 от Закона за управление 
и функциониране на системата за защита на национална-
та сигурност.

В документа са посочени главните цели и акцентите 
в работата на служба „Военна информация“ през година-
та, постигнатите от нея резултати и приоритетните 
направления, към които ще бъдат ориентирани усилия-
та през 2019 г.
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Увод 
Дейността на служба „Военна информация“ (СВИ, Служба-

та) през 2018 г. беше организирана съгласно Закона за военно-
то разузнаване, Правилника за устройството и дейността 
на служба „Военна информация“ и актове на министъра на 
отбраната и на директора на Службата.

В отговор на измененията в средата на сигурност и 
новопоявилите се рискове и заплахи от ключово значение 
през годината бяха изграждането на по-ефективни разузнава-
телна архитектура и управление на дейността с цел гаранти-
ране на информационното осигуряване на потребителите 
на стратегическо, оперативно и тактическо ниво. Във връзка 
с това през годината в Службата бяха извършени преглед 
и анализ на разузнавателните способности. Въз основа на 
направено от нея предложение с Постановление на Министер-
ския съвет № 252/19.11.2018 г. беше изменен Правилникът за 
устройството и дейността на служба „Военна информация“. 
Извършени бяха организационно-щатни промени, като от 
01.12.2018 г. влезе в сила ново длъжностно разписание на 
Службата.

Реорганизацията беше осъществена в интерес на оптими-
зиране на разузнавателните способности за: добиване, 
обработване, анализ и изготвяне на разузнавателна информа-
ция за асиметричните и хибридните заплахи за националната 
и колективната сигурност и отбраната; контраразузнавател-
но и оперативно осигуряване на разузнавателната дейност; 
изготвяне на разузнавателна информация, необходима за 
процесите на планиране и изпълнение от въоръжените сили 
на мисиите „Отбрана“ и „Принос към националната сигурност 
в мирно време“; управление на разузнавателния процес във 
въоръжените сили; гъвкави и законосъобразни планиране и 
използване на ресурсите на Службата.

В съответствие с мисията, функциите и задачите на СВИ 
по Закона за управление и функциониране на системата за 
защита на националната сигурност и Закона за военното 
разузнаване главните й усилия през 2018 г. бяха насочени към:

• добиване и анализ на стратегическа разузнавателна 
информация, необходима за отбраната на страна-
та и защитата на националната сигурност от външни 
посегателства, рискове и заплахи;

• информационно осигуряване на дейностите на държав-
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ните институции в областта на външната политика, 
сигурността и отбраната на Р България;

• осъществяване на непрекъснато наблюдение, ранно 
откриване и предупреждение за рисковете и заплахи-
те за националната сигурност и колективната отбрана;

• предоставяне на разузнавателна информация за 
нуждите на планирането във въоръжените сили и за 
развитието на отбранителни способности;

• осигуряване на разузнавателна информация в подкре-
па на операциите и мисиите на ООН, НАТО и ЕС, в които 
участват български военни контингенти и отделни 
военнослужещи;

• планиране и координиране на разузнаването във 
въоръжените сили;

• развитие на информационно и оперативно сътрудни-
чество с разузнавателните структури на НАТО и ЕС, 
с разузнавателните органи на военните разузнавания 
на съюзниците и с партньорските служби в интерес на 
националните и колективните сигурност и отбрана;

• осъществяване на непосредствено ръководство 
на службите на военния аташе към задграничните 
представителства на Р България;

• ефективно и законосъобразно управление на дейност-
та и ресурсите.

Върху работата на Службата се упражняваха парламен-
тарен, административен, финансов и съдебен контрол от 
предвидените в Конституцията и законите органи.

Директорът докладваше по въпроси от компетентността 
на СВИ на заседания на Консултативния съвет за национал-
на сигурност (когато това беше предвидено в дневния 
ред), участваше в заседания на Съвета по сигурността 
към Министерския съвет като негов член, а по решение на 
министъра на отбраната - в заседания на Съвета по отбрана 
към министъра на отбраната.

Редовно информираше министъра на отбраната за 
обстановката в кризисните региони, изпълнението на поставе-
ните на Службата задачи, организационното състояние, 
финансовото й осигуряване и по други актуални въпроси.
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Геополитически контекст и външна среда 
на сигурност

През 2018 г. средата на сигурност в регионален и глобален 
аспект се характеризираше с висок кризисен потенциал и 
активни международни усилия за елиминиране на факторите, 
водещи до ескалиране на напрежението и противопоставянето 
в конфликтните зони. Задълбочи се ефектът от въздействието 
на рисковете от неразрешените конфликти, обществено-по-
литическата нестабилност, икономическите дисбаланси и 
нарастващото социално недоволство, разпространяването на 
радикални религиозни идеологии и международния тероризъм. 
Надпреварата във въоръжаването и нагласите за използване 
на военна сила за постигане на стратегически цели запазиха 
ролята си на значителен източник на нестабилност. Ключово 
влияние върху обстановката по сигурността и геополитиче-
ската динамика имаха рисковете и заплахите с хибриден и 
асиметричен характер. Киберпространството устойчиво се 
оформи като нов домейн за водене на война.

Основните предизвикателства пред сигурността в 
черноморския регион бяха свързани с изострянето на 
конфронтацията в Източна Украйна и липсата на напредък 
в уреждането на „замразения“ конфликт в Приднестровие-
то. Върху стратегическата среда на сигурност съществено 
отражение имаше стремежът на Русия да се утвърди като 
глобален военен и политически фактор. Водената от нея 
политика на противопоставяне на Запада продължи незави-
симо от икономическите санкции и влошаващите се социал-
но-икономически условия в страната. Значителни рискове 
и заплахи за националната и съюзната сигурност генерира 
и активното използване от Москва на хибридни операции и 
заплахи за употреба на военна сила при защитата на интере-
сите й. Кризата в Азовско море от края на ноември показа 
критично висока възможност за рязко нарастване на глобал-
ното противопоставяне - инцидент с тактически характер в 
регионално, на пръв поглед, измерение доведе до ескалира-
нето на напрежението между стратегически сили, в резултат 
на което на изпитание беше поставена съюзната архитектура 
за сигурност.

През 2018 г. ясно заявената европейска перспектива пред 
Западните Балкани създаде предпоставки за понижаване на 
рисковия потенциал на региона. В този контекст се реализи-
ра успешната ратификация на договора от Преспа, активизи-
раха се усилията за изработване на окончателно споразуме-
ние между Белград и Прищина и беше отправена покана към 
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Сараево за представяне на Годишна национална програма за 
членство в НАТО. Въпреки че присъединяването на страните 
от Западните Балкани към Алианса и ЕС няма алтернатива 
като механизъм за елиминиране на конфликтния потенциал, 
държавните им лидери са изправени пред необходимостта от 
прилагане на активни реформаторски политики и налагане 
на непопулярни във вътрешнополитически аспект решения. 
Независимо от положителните тенденции остават политиче-
ските противоборства, латентното междуетническо напреже-
ние и социално-икономическите проблеми. Взаимните 
провокации между Сърбия и Косово продължават да възпре-
пятстват диалога помежду им, а процесът на присъединяване 
на Босна и Херцеговина към НАТО е в застой поради деструк-
тивната роля на Р Сръбска. Преодоляването на междудържав-
ните противоречия и провеждането на съответните реформи 
са ключови фактори за постигане на напредък в целия регион.

Средата на сигурност в Южен Кавказ се запази сложна и 
напрегната вследствие на липсата на перспектива за разреша-
ване на „замразените“ конфликти. Главното предизвикателство 
пред Грузия беше политиката на Русия към самообявилите се 
републики Абхазия и Южна Осетия и отсъствието на изгледи 
за промяна. Конфликтът между Армения и Азербайджан за 
Нагорни Карабах остава постоянен източник на рискове. 
Конкретни договорености и резултати не бяха постигнати 
главно поради неефективните действия на Минската група на 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Съхрани се нестабилността в Близкия изток и Северна 
Африка, генерирана от кризите и конфликтите, застоя в 
близкоизточния мирен процес, дейността на радикални и 
терористични групировки, негативните политически, икономи-
чески и социални тенденции, задълбочаването на хуманитар-
ните проблеми и сблъсъка на интересите не само на глобал-
ни, но и на регионални фактори.

Сложната военнополитическа констелация в Сирия се 
запази. Въпреки че интензитетът на конфликта спадна, все 
още е рано за оптимистична прогноза за бърза политическа 
развръзка: процесите от Женева и Астана протичат паралел-
но, а визиите на основните участници в тях по отношение на 
мястото и ролята на Башар ал Асад в следвоенното устрой-
ство на Сирия са в драстично противоречие; държавата е в 
разруха, като подкрепящите режима в Дамаск външни сили - 
Иран и Русия, не разполагат с необходимия икономически 
потенциал да инвестират мащабно в нейното възстановяване. 
Следователно успех на проправителствените сили не гаранти-
ра бързина и устойчивост на мирния процес и трайно ликвиди-
ране на огнищата на напрежение в Сирия както за вътрешната 
сигурност, така и за регионалната.

Негативно влияние върху конфликта в Либия продължи-
ха да оказват противоречията между лидерите на основните 
властови центрове и застъпването на разнопосочни интереси.
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Бойните действия в Йемен доведоха до тежка хумани-
тарна обстановка, а регионалните стремежи за доминиране 
ограничиха международните усилия за прилагане на ефекти-
вен механизъм за преодоляването й.

Слабата държавност и острото противопоставяне във 
вътрешен и в регионален аспект създадоха условия за възник-
ване на политически и икономически кризи и за засилване на 
социалното недоволство в други държави от региона. Големи-
ят брой на бежанците и вътрешноразселените лица остана 
сред определящите фактори за високия дестабилизиращ 
потенциал.

Допълнително предизвикателство за средата на сигурност 
беше и опасността Иран да възобнови ядрената си програма 
и да осъществи значителен напредък по разработването на 
балистични ракети със среден и по-голям обсег.

Обстановката в Афганистан продължи да е нестабилна 
вследствие на високото равнище на терористичната активност. 
В хода на бойния сезон през 2018 г. ръководството на Движение-
то „Талибан“ (ДТ) извърши преглед на стратегическите си цели и в 
основата им постави амбицията да бъде възприето от междуна-
родната общност като незаобиколим фактор за бъдещето на 
страната. Приоритети на талибаните остават провеждането 
на терористични атаки в столицата и разширяването на техния 
териториален контрол. Те успяха да постигнат търсения от тях 
психологически ефект сред местното население и да дискреди-
тират в достатъчна степен официалните власти. Обстановка-
та по сигурността в Афганистан допълнително се усложни и от 
нарастващото влияние на местния клон на т.нар. ИД. Стреме-
жите на ръководството й за превръщане на региона в основен 
оперативен център на групировката след загубата на позициите 
в Близкия изток намират израз в прехвърлянето на опитни бойци 
и командири от Сирия и Ирак и в острото въоръжено конфрон-
тиране с ДТ.

Въпреки отбелязания напредък в преговорния процес с 
Пхенян постигането на пълно, подлежащо на контрол и необра-
тимо ядрено разоръжаване на КНДР е трайно предизвикател-
ство за международната общност. В рамките на процеса по 
денуклеаризация севернокорейският елит полагаше усилия 
да извлече съществени икономически и финансови ползи, като 
същевременно съхрани способностите си за бързо възстано-
вяване на ядрената програма като гарант за оцеляването на 
политическото и военното статукво.

Международният тероризъм остава една от водещите 
заплахи за националната и колективната сигурност.

Т.нар. ИД понесе съкрушителни поражения в Сирия и 
Ирак. Териториалният обхват на т.нар. халифат беше силно 
редуциран. Групировката загуби конвенционалната война, но 
липсват индикации, че ще ревизира своята идейна доктри-
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на. Със сигурност обаче ще извърши промени в ръковод-
ния си състав и ще преразгледа своите стратегия и тактика, 
възприемайки по-дълбока конспирация и асиметрични форми 
на въоръжена борба, включително извършване на зрелищни 
терористични атаки с широк международен отзвук.

През 2018 г. идеологически и организационно „Ал Кайда“ 
(АК) запази и увеличи влиянието и дейността си в районите на 
т.нар. бойни полета на джихада - Афганистан, Сирия, Йемен, 
Либия и ислямския Магреб. В идеологически план следва да се 
отчете появата на амбициозен млад лидер - Хамза бин Ладен 
(син на Осама бин Ладен), който отправи предизвикателство 
към утвърдения идеолог и водач на АК Айман ал Зауахири. АК 
в противовес на т.нар. ИД продължава да залага на доктри-
ната за „праведното емирство“ и еволюционния подход, като 
се възползва от задълбочаващите се социално-икономически 
проблеми в страните в Сахара, Сахел, Близкия изток и Средна 
Азия, а също на Арабския полуостров.

Военната победа над т.нар. ИД в Ирак и Сирия и процесът 
на разпад на нейните структури вероятно ще доведат до 
насочване на част от разочарованите й членове и последова-
тели към структурите на АК в тези и други т.нар. бойни полета 
на джихада, а Хамза бин Ладен без съмнение ще се стреми 
към ярък международен дебют, за да се заяви като новия 
лидер на джихада.

Чуждестранните бойци напускат военните зони на Сирия 
и Ирак и се връщат в страните си на произход радикално 
индоктринирани и неудовлетворени вследствие на загубените 
битки. Травмираната им психика, от една страна, и невъзмож-
ността спрямо тях да се приложат бързи и комплексни наказа-
телни мерки за превенция и социална реинтеграция, от друга, 
ги превръщат в удобен контингент за целево въздействие 
както от т.нар. ИД, така и от АК.

Енергийната сигурност в контекста на диверсификация-
та на източниците и маршрутите за пренос беше определяща 
за глобалната среда на сигурност. Негативно отражение върху 
достъпа и доставките на енергийни и други стратегически 
ресурси имат: стремежите за използването им за реализира-
не на геостратегически цели; кризите и конфликтите в зоните, 
през които се планират или преминават тръбопроводите; 
политическата и икономическата несигурност в районите на 
добив на суровините и по трасетата за пренос.

В усложнената международна среда ЕС и НАТО останаха 
главен генератор на стабилност и оказват положителен ефект 
върху глобалната сигурност. Основни предизвикателства 
пред единството им продължават да са защитата от агресив-
ното хибридно въздействие, популизмът и евроскептицизмът, 
постигането на консенсус по миграционната политика и др.



10/22

Служба „Военна информация“
Доклад за дейността през 2018 г.

Нямаме основания да считаме, че динамичните тенден-
ции от последните години ще претърпят съществени позитив-
ни изменения през 2019 г. главно поради липсата на устойчи-
ви в глобален мащаб политически и икономически механизми 
за въздействие. Конфликтните зони в Сирия, Йемен, Либия 
и Източна Украйна ще останат терен на сблъсък на интере-
си и конкуренция за влияние както между регионални, така 
и между глобални сили. Същевременно неопределеността в 
отношенията на ЕС с Великобритания и на САЩ с Китай, а 
също напрежението между НАТО и Русия ще доминират пряко 
международния дневен ред и ще затрудняват формирането 
на ефективен дипломатически инструментариум за превен-
ция и разрешаване на кризи и конфликти.

Добиваща дейност

Добиващата дейност на СВИ през 2018 г. се осъществя-
ваше в съответствие с дългосрочните и годишните информа-
ционни задачи, допълнително постъпилите искания за 
разузнавателна информация и декларираните ангажимен-
ти както в рамките на съвместните операции с партньорски-
те служби, така и по линия на договорените с тях проекти за 
информационен обмен.

СВИ добиваше информация чрез водене на разузнавател-
на дейност със силите и средствата на изградените задгра-
нични и териториални разузнавателни органи.

Усилията бяха насочени към устойчиво и гъвкаво управле-
ние на разузнавателните способности в съответствие с 
особеностите и измененията на външната среда на сигурност 
чрез:

• създаване на нови, ротация и/или прегрупиране 
на действащи органи за разузнаване, включител-
но за осигуряване на разузнавателна поддръжка на 
операции и мисии на ООН, НАТО и ЕС с участието на 
български военни контингенти;

• надеждно ръководство и целево разширяване на 
мрежите от източници в държавите от разузнавате-
лен интерес за Р България, зоните на въоръжени 
конфликти и потенциалните кризисни райони;

• поддържане в непрекъснат режим на работа и надграж-
дане на системата за електронно разузнаване;

• усъвършенстване на способностите за разузнаване 
чрез изображения;
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• оптимизиране на сътрудничеството с партньорските 
служби в рамките на съвместни специални операции.

Приоритетно направление в дейността на разузнава-
телните органи остана изпълнението на задачи, свързани с 
асиметричните, хибридните и други транснационални рискове 
и заплахи за нашите страна и военни контингенти, обекти 
и граждани зад граница. Правилно бяха идентифицирани 
тенденциите и бяха формулирани прогнозите за развитие 
на военнополитическата обстановка и средата на сигурност 
по основните геополитически направления за разузнаване, 
което позволи своевременните прегрупиране и пренасоч-
ване на силите и средствата, адекватно на пораждащите 
и развиващите се предизвикателства, рискове и заплахи. 
Силен импулс получиха двустранните съвместни специал-
ни операции с партньорските служби, в чиито рамки беше 
обменяна информация от взаимен интерес относно многоас-
пектни проблеми на сигурността.

За последваща обработка структурите за оператив-
но-разузнавателна дейност изготвиха 3029 информационни 
документа, органите за електронно разузнаване предостави-
ха 1365, а звеното за разузнаване чрез изображения обрабо-
ти, предостави за използване и архивира в базата данни 2110 
разузнавателни документа и 195 географски материала.

Информационно-аналитична дейност

Фокусът на информационно-аналитичната дейност през 
годината беше поставен върху увеличаването на ситуацион-
ната осведоменост чрез формиране на навременна, достовер-
на, обективна, съответстваща на потребностите и интегрира-
на от различни източници разузнавателна информация. Бяха 
разработвани разузнавателни информационни продукти за 
състоянието и развитието на военнополитическите конфликти 
и икономическите кризи в локален и регионален мащаб и 
бяха очертавани перспективите за тяхното урегулиране. Чрез 
качествено изпълнение на утвърдените от министър-предсе-
дателя задачи се осъществяваше своевременно и надежд-
но информационно осигуряване на държавното и военното 
ръководство при вземането на важни решения, свързани с 
отбраната на страната и защитата на националната сигурност 
от външни посегателства, рискове и заплахи.

Общият брой на разпространените от СВИ документи 
през 2018 г. беше 5096 (4505 през 2017 г., диаграма 1). От тях 
на вътрешни потребители бяха предоставени 2018 (2233 през 
2017 г.) и по линия на международния обмен - 3078 (2272).
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ВЪТРЕШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

ПО ЛИНИЯ НА
МЕЖДУНАРОДНИЯ ОБМЕН

2018

3078

5096
общ брой документи

Диаграма 1. Разпределение на разузнавателния продукт

Числеността на изходящите документи през 2018 г. 
съобразно потребителите е показана на диаграма 2.

2598

5096

78

402 за НАТО

за ЕС

за партньорски служби

общ брой документи

 3078 за международен обмен

 2018 за вътрешни потребители

Диаграма 2. Изходящи документи по потребители

СВИ продължи да осъществява управлението на единния 
разузнавателен процес във въоръжените сили на Р България. 
Упражняваше контрол и оказваше експертна помощ на 
органите за управление на разузнаването и разузнавателните 
формирования на Българската армия.

В съответствие със Закона за военното разузнаване Служба-
та подпомагаше началника на отбраната при осъществяване на 
правомощията му по ръководство и контрол на разузнаване-
то в Българската армия. Главните усилия бяха насочени към: 
подобряване на организацията на планиране, ръководство, 
управление и контрол на разузнавателния процес, информа-
ционно осигуряване и разузнавателна поддръжка в Българска-
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та армия; усъвършенстване на оперативността в работата; 
координиране на мероприятията и взаимодействието с Щаба 
на отбраната, командванията и щабовете на оперативно ниво 
и 68-а бригада „Специални сили“; оптимално използване на 
възможностите на разузнавателните органи за добиване на 
разузнавателна информация; повишаване на качествените и 
количествените показатели на информационния продукт.

Международно сътрудничество

Военнодипломатическа дейност

През 2018 г. службите на военния аташе (СлВА) към 
задграничните представителства на Р България подпомага-
ха министъра на отбраната при осъществяване на неговите 
правомощия в областта на отбраната, националната сигурност 
и международното военно сътрудничество. Дейността на СлВА 
беше организирана в съответствие с държавната полити-
ка в сектора за сигурност и отбрана, външнополитическите 
приоритети на страната и изпълнението на ангажиментите 
й към НАТО и ЕС. Водещ беше стремежът към разширяване 
и задълбочаване на сътрудничеството със стратегическите 
съюзници и партньорите на Р България.

СлВА имаха съществен принос в информационното 
осигуряване на посещенията на чуждестранни държавни и 
военни ръководители в Р България и участието на представи-
тели на Министерството на отбраната и Българската армия в 
международни форуми в рамките на сътрудничеството в НАТО 
и ЕС.

С непосредственото участие на СлВА бяха реализира-
ни мероприятия по техническата подготовка и в интерес на 
международната дейност на Народното събрание, президен-
та на Р България, министър-председателя, ръководствата 
на Министерството на отбраната и на Българската армия, 
командирите на видовете въоръжени сили, началници на 
военноучебни заведения, както и на представители на други 
държавни органи и институции.

Важни направления в дейността бяха подготовката, 
съгласуването и подписването на документи (споразумения, 
меморандуми, планове и др.) за двустранно военно сътрудни-
чество.

СлВА оказаха активно съдействие за: участието на 
формирования и отделни военнослужещи от Българска-
та армия в учения, операции и мисии извън територията на 
страната; международното участие в учения, тренировки и 
мероприятия от плановете за бойна подготовка на българ-
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ските въоръжени сили, провеждани в Р България; чуждес-
транното присъствие в 13-ата специализирана международна 
изложба за отбранителна техника „ХЕМУС 2018“; осъществя-
ването и развитието на военнотехническото сътрудничество, 
включително представянето на отбранителни продукти на 
чуждестранни фирми пред служители на Министерството на 
отбраната.

Военните аташета подпомагаха ръководителите на 
българските дипломатически представителства като съветни-
ци по военнополитическите въпроси.

Реализирани бяха редица мероприятия по отбелязва-
не на годишнини и чествания на български военни паметни 
места и мемориали, както и възстановяване и поддържане на 
войнишки паметници и гробове зад граница.

През годината Министерството на отбраната беше 
представено от 27 СлВА в 45 държави (диаграма 3).

Австрия (Словакия, Словения, 
Унгария, Хърватия)
Беларус
Босна и Херцеговина
Великобритания
Германия (Чехия)
Гърция
Италия (Испания)

Македония (Албания)
Полша (Естония, Латвия, Литва)
Румъния (Молдова)
Руска федерация
Сърбия (Черна гора)
Украйна
Франция (Белгия, Нидерландия)

Египет
Алжир (Тунис)

АФРИКА

Азербайджан
Армения
Грузия
Израел 
Иран

ЧЕРНОМОРСКО-КАСПИЙСКИ 
РЕГИОН, БЛИЗЪК ИЗТОК И АЗИЯ

Йордания
Китай (Монголия, КНДР)
Ливан
Пакистан
Турция

ЕВРОПА

САЩ (Канада)

СЕВЕРНА 
АМЕРИКА

27 служби на ВА, които представляват
МО в 45 държави

- 16 СлВА  са с акредитация в една 
страна
- 11 СлВА са с акредитация в две или 
повече страни

ЛЕГЕНДА
- основна акредитация
- допълнителна акредитация

Диаграма 3. Служби на военния аташе 

Сътрудничество с НАТО и ЕС

СВИ продължи да участва активно и пълноценно в 
дейността на военните разузнавателни структури на НАТО и 
ЕС. Национални представители от Службата се включиха в 
работата на 18 комитета, борда и работни групи на Алианса и 
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в 4 на ЕС, като подпомогнаха прецизирането и актуализира-
нето на документи от съгласуваната разузнавателна продук-
ция и допринесоха за вземането на решения по приоритет-
ни проекти за повишаване на колективните разузнавателни 
способности.

Директорът на СВИ участва като национален представи-
тел в заседанията на: Комитета на НАТО по военното разузна-
ване - съвещателен орган по въпросите на разузнаването на 
Военния комитет на НАТО, а чрез него и на Северноатланти-
ческия съвет; Борда на управителите на Системата за обмен 
на разузнавателна информация (BICES); Борда на директори-
те по Рамковото споразумение и насоките за разузнавателна 
поддръжка на ЕС.

В качеството на национални представители офицери от 
СВИ се включиха в работата на ресорните комитети и работни 
групи на Алианса, сред които са: Консултативният комитет на 
НАТО по електронното разузнаване; Консултативният комитет 
на НАТО по електронната война; годишната конференция 
за планиране на работата по документите от съгласувана-
та разузнавателна продукция на НАТО; конференцията за 
съгласуване на Стратегическата разузнавателна оценка 
на НАТО; Работната група по Разузнавателната система за 
предупреждение на НАТО; Съвместната работна група по 
разузнаването към Съвместния стандартизационен борд на 
Военния комитет на НАТО; Проектната група по инициативата 
за съвместно разузнаване и наблюдение и др.

Офицери от СВИ участваха като национални представи-
тели в работата на органи на ЕС: Работната група по Рамково-
то споразумение и насоките за разузнавателна поддръжка 
на ЕС; Направляващия борд на Сателитния център на ЕС; 
Управляващия борд на ползвателите на компютърната мрежа 
за операциите на ЕС.

В изпълнение на разузнавателните изисквания на Алианса 
и ЕС Службата се включи в цялостния процес по коментира-
нето, съгласуването, изготвянето и одобряването на докумен-
ти от Съгласуваната разузнавателна продукция на Алианса и 
в съответствие със Списъка на ЕС на наблюдаваните страни.

На разузнавателните структури на НАТО и ЕС през 
годината бяха предоставени общо 480 материала.

Запази се традицията СВИ да бъде сред водещите по 
принос и получи високо признание както за поддръжката на 
военните разузнавателни органи на двата съюза, така и на 
процесите на вземане на решения от техните висши полити-
чески и военни ръководни органи. Утвърди се авторитетът на 
Службата в разузнавателните общности на Алианса и ЕС, а 
високите оценки за качеството на разузнавателния продукт я 
позиционираха като активен и надежден партньор.
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При участието във форуми на Алианса представителите 
на СВИ подпомагаха процеса на реформиране на разузнава-
нето в НАТО, насочено към подобряване на координацията и 
сътрудничеството между цивилните и военните разузнавател-
ни служби, включително на национално ниво. Пример в това 
отношение са много добрите взаимодействие и съгласуване 
на действията на Службата с Държавната агенция „Разузна-
ване“ и Държавната агенция „Национална сигурност“ при 
изготвянето на документи на НАТО, като беше спазен принци-
път „една нация - един глас“.

През годината 12 офицери от СВИ успешно изпълнява-
ха задълженията си на различни позиции в разузнавателни 
структури на НАТО (10) и ЕС (двама).

Сътрудничество с партньорски служби

През 2018 г. беше разширен обхватът на оперативното 
сътрудничество с партньорските служби, като СВИ взаимо-
действаше с 45 разузнавателни служби. Продължи успешно-
то реализиране на съвместни специални операции за добива-
не на информация и разузнаване на обекти и фактори в 
конфликтни региони, които пораждат асиметрични рискове и 
заплахи.

През годината Службата осъществи общо 205 мероприя-
тия с партньорски служби. По линия на обмена в СВИ постъпи-
ха 1704 документа, а на партньорите бяха предоставени 3866 - 
част от тях по провежданите съвместни специални операции.

Управление на дейността и мениджмънт 
на ресурсите

Ефективен и ефикасен мениджмънт на дейността и 
ресурсите в Службата се осъществяваше чрез Интегрираната 
система за управление на дейността и ресурсите. Комплекс-
ното и законосъобразно менажиране на процеса по управле-
ние на ресурсното осигуряване допринесе за изграждането и 
поддържането на административен капацитет, необходим за 
ритмичната работа на СВИ.

Изпълнени бяха планираните мероприятия, осигурява-
щи постигане на целите и на крайните резултати, заложени в 
меморандума на Основната програма № 10 „Военна информа-
ция“.

Вътрешният контрол в Службата през 2018 г. се осъщест-
вяваше на основание на Закона за отбраната и въоръжените 
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сили на Р България, Закона за военното разузнаване, Правил-
ника за устройството и дейността на служба „Военна информа-
ция“, вътрешните правила за извършване на проверки на 
дейността и за предварителния контрол в СВИ, заповедите и 
указанията на директора на Службата и утвърдения годишен 
план за дейността на инспектора. Бяха извършени 7 провер-
ки, които обхванаха цялостната дейност или нейни отделни 
направления в 7 структури. Те подпомогнаха директора на 
СВИ да осъществява контролни функции при провеждане на 
държавната политика в Службата с цел предотвратяване и 
разкриване на закононарушения и повишаване на качеството 
и ефикасността на изпълнението на възложените функции и 
дейности на проверяваните структури.

Предприетите конкретни мерки, свързани с управлението 
на човешките ресурси, финансовата и бюджетната дисципли-
на, обществените поръчки, жизнения цикъл и отчета на матери-
алните ресурси, допринесоха за подобряването на функцио-
нирането на системата за финансово управление и контрол.

В резултат на добрия мениджмънт на предоставените 
на Службата финансови средства беше реализиран целият 
спектър от дейности при спазване на бюджетните изисквания 
и процедури и извършване на стриктни мониторинг и контрол 
по изпълнението на бюджета.

Продължи осъществяването и устойчивото развитие на 
политиката по осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд и намаляване и предотвратяване на рискове-
те за живота и здравето на служителите.

Комуникационно-информационната система на СВИ 
гарантира непрекъснати, надеждни и защитени комуника-
ционни и информационни услуги на структурите и органите 
на Службата в страната и чужбина. Устойчиво функционира-
ха системите за обмен на информация с комуникационните и 
информационните системи на държавните органи и институ-
ции, разузнавателните структури на НАТО и ЕС, разузнава-
телните органи на военните разузнавания на съюзниците и с 
партньорските служби.

Чрез гъвкаво управление на подсистемите за материал-
ни средства и инфраструктура логистичните органи на СВИ 
осигуриха изпълнението на разузнавателните задачи на наша 
територия и зад граница. Системно бяха полагани грижи за 
личния състав, изпълняващ дейността си в отдалечени и 
със сложни условия райони, и за подобряване на средата за 
работа в административния район на Службата.

За придобиване на базови продукти и осъществява-
не на строителство от външни контрагенти за осигурява-
не на дейността на СВИ бяха реализирани 104 обществени 
поръчки (диаграма 4), от които 64 за доставки, 33 за услуги и 
7 за строителство.
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СТРОИТЕЛСТВО
7 броя 

7%

УСЛУГИ
33 броя

31,6%

ДОСТАВКИ
64 броя

61,4%

Диаграма 4. Възложени обществени поръчки

В резултат на възложените поръчки бяха сключени 
44 договора (диаграма 5), от които 12 за доставки, 25 за 
услуги и 7 за строителство.

СТРОИТЕЛСТВО
7 броя 

УСЛУГИ
25 броя

ДОСТАВКИ
12 броя

15,9%56,8%27,3%

Диаграма 5. Сключени договори според предмета на поръчката

През годината бяха проведени планираните мероприятия 
за обезпечаване на вътрешната сигурност и контраразузна-
вателното осигуряване на разузнавателната дейност, както и 
за защита на създаваната, обработваната, предоставяната и 
съхраняваната класифицирана информация. Стриктно бяха 
спазвани изискванията на Закона за защита на класифицира-
ната информация и актовете по неговото прилагане относно 
персоналната, документалната, индустриалната и крипто-
графската сигурност и сигурността на комуникационно-ин-
формационните системи.

Надлежно бяха изпълнявани законовите норми и мерките 
за предотвратяване на корупционни практики и конфликт 
на интереси. През отчетния период не постъпиха сигнали, 
съдържащи твърдения за наличие на корупционни прояви и 
конфликт на интереси.



19/22

Служба „Военна информация“
Доклад за дейността през 2018 г.

През годината беше осъществена ефективна публична 
комуникация за осигуряване на прозрачност и повишаване на 
информираността на обществото за дейността на Службата.

Изводи
През 2018 г. СВИ успешно изпълни планираните и допълни-

телно поставените й задачи и работеше за поддържането и 
адекватното развитие на изградените способности за осигуря-
ване на разузнавателна информация за ранно предупрежде-
ние за рисковете и заплахите за националната сигурност, както 
и за подготовка на специализирания състав в съответствие 
с измененията в средата на сигурност и в отговор на новите 
предизвикателства.

Анализът на състоянието на регионалната и глобалната 
среда на сигурност и тенденциите в развитието им не дават 
основание за оптимистична кратко- и средносрочна прогноза 
за намаляване на предизвикателствата, рисковете и заплахите 
за сигурността на Р България. Техните асиметрични и хибрид-
ни характеристики изискват мобилизиране на широкоспек-
търни и гъвкави разузнавателни способности с цел ранните 
им идентифициране и неутрализиране. Постоянно променя-
щата се външна среда на сигурност очертава запазване на 
сложността на задачите на Службата.

Разпространеният от СВИ информационно-аналити-
чен продукт до държавните органи и институции, касаещ 
тенденциите за развитие на обстановката в различни райони 
и последиците от тях за Р България, подпомогна формира-
нето на държавната политика в областта на националната 
сигурност и отбраната на страната.

Постигнати бяха добри резултати в добиващата дейност. 
Високото ниво на количеството и качеството на добиваната 
информация се дължи и на прилаганите по-голяма инициа-
тивност и гъвкавост в работата, ефективното използване 
на източниците и стремежа към експериментиране с нови 
способи и методи, където е възможно.

Повишено беше качеството на информационно-анали-
тичната и прогностичната дейност успоредно със значително-
то нарастване на обема на изготвените и предоставените на 
потребителите информационни документи.

Службата успешно изпълни функциите си за координира-
не и подпомагане на дейността на разузнавателните структу-
ри и органи в Българската армия, което допринесе за по-голя-
ма гъвкавост в управлението и подобряване на резултатите от 
дейността на всички органи.

СлВА работеха последователно за изпълнение на задачи-
те по военното сътрудничество в съответствие с указанията 
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на министъра на отбраната, установените норми и изисквания 
и декларираните ангажименти.

СВИ разполага с пълен набор от самостоятелни способ-
ности за ресурсно осигуряване на дейността на наша терито-
рия и зад граница в мирно и за военно време. Интегрираната 
система за управление на дейността и ресурсите гарантира 
изграждането, поддържането и развитието на необходими-
те й способности, а също изпълнението на поставените на 
Службата цели и задачи.

Активната и целенасочена работа на служителите на СВИ 
през годината направи възможно постигането на сериозни 
положителни резултати.

Приоритети за 2019 г.

През 2019 г. Службата ще продължи да прилага проакти-
вен и гъвкав подход, за да поддържа и развива изградените 
разузнавателни способности за непрекъснато наблюдение 
на динамиката в международните отношения и измененията 
във външната среда на сигурност, както и за ранно открива-
не и предупреждение за рискове и заплахи за националната 
сигурност и колективната отбрана.

Основните усилия през годината ще бъдат насочени към:

• поддържане и развитие на способности за информа-
ционно осигуряване на държавното и военното ръковод-
ство на Р България при планиране и провеждане на 
националните политики в сферата на сигурността, 
отбраната и външните отношения;

• непрекъснато наблюдение, ранно откриване и 
предупреждение за рисковете и заплахите за национал-
ната сигурност и колективната отбрана в съответствие 
с приоритетните разузнавателни изисквания за кризис-
ните региони и асиметричните заплахи с акцент върху 
международния тероризъм, хибридните въздействия 
и проблемите на информационната, енергийната, 
екологичната и киберсигурността;

• подпомагане на реализирането на националните 
приоритети в областта на отбраната и изпълнение на 
ангажиментите на Р България към НАТО и ЕС;

• поддържане и развитие на способности за осъществява-
не на ефективна разузнавателна поддръжка на национал-
ните военни контингенти, участващи в операции и мисии 
на ООН, НАТО и ЕС;
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• подпомагане на министъра на отбраната при 
осъществяване на неговите правомощия в сферата 
на отбраната, националната сигурност и междуна-
родното военно сътрудничество;

• планиране, управление и координиране на разузна-
вателния процес в Българската армия, включително 
извършване на информационно осигуряване и разузна-
вателна поддръжка на Съвместното командване на 
силите, командванията на видовете въоръжени сили, 
подчинените им военни формирования и 68-а бригада 
„Специални сили“;

• участие в работата на органите за ръководство на 
разузнаването на НАТО и ЕС и осъществяване на 
сътрудничество и обмен на информация с разузнава-
телните им структури и с партньорските служби;

• усъвършенстване на оперативното взаимодействие в 
операциите и мисиите на НАТО и ЕС;

• усъвършенстване на приложната система за управле-
ние на дейността и ресурсите за провеждане на целия 
спектър от мероприятия при спазване на бюджетните 
изисквания и процедури;

• развитие на способностите за управление и използва-
не на човешките ресурси и продължаване на усилията 
за докомплектуване с личен състав с цел осигурява-
не на пълно и ефективно изпълнение на поставените 
задачи и повишаване и поддържане на специализира-
ната подготовка на служителите;

• надеждно контраразузнавателно осигуряване на разузна-
вателната дейност и на вътрешната сигурност на СВИ;

• ефективно комуникационно-информационно и логистич-
но осигуряване на работата на всички структури и органи 
на Службата на територията на страната и зад граница;

• гарантиране на прозрачност и отчетност в дейността, 
недопускане на условия за възникване на корупция и 
конфликт на интереси и осъществяване на ефективен 
административен и финансов контрол.

През 2020 г. СВИ ще поеме ротационното председател-
ство на Комитета на НАТО за военно разузнаване. Успешното 
му реализиране ще е основен приоритет не само в дейността 
на Службата, но и в национален мащаб с оглед на постига-
не на баланс между съюзните и националните интереси. 
За ефективното изпълнение на тази отговорна мисия през 



22/22

Служба „Военна информация“
Доклад за дейността през 2018 г.

настоящата година Службата ще проведе задълбочена 
подготовка, включително чрез двустранни и многостранни 
целеви мероприятия.

ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ       /П/      ПЛАМЕН АНГЕЛОВ

                                   29.03. 2019 г.


