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Бюджетна прогноза  

за периода 2011-2013 г. в програмен формат на  
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ” 

 
 
I. МИСИЯ 

Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) е специализиран орган 
към Министерски съвет за изпълнение на политиката по защита на националната 
сигурност, с компетенции на цялата територия на Република България.  

Мисията на агенцията е разкриване, наблюдение, противодействие и 
предотвратяване на замисляни и осъществявани посегателства срещу националната 
сигурност на Република България, както и да осигурява информационно висшите 
органи на държавната власт при вземане на управленски решения, а в по-широк 
план да допринася за колективната сигурност на Европейския съюз и страните 
членки на НАТО.  
 
II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ  

За успешното изпълнение на своята мисия Държавна агенция „Национална 
сигурност” ще продължи да полага усилия за постигане на адаптивност и гъвкавост 
адекватна на средата за сигурност и съобразена с тенденциите в изменението й. В 
организационен план ще се заложи на постигане на информационен интегритет при 
относителна функционална независимост на структурните звена. Звената са 
структурирани според спецификата на дейност и въз основа на линеен, обектов и 
географски принцип. Районите на действие на определените 27 териториални 
дирекции съвпадат с обособените административни области в страната. Развитието 
на Държавна агенция „Национална сигурност” е неотделимо от обновлението на 
собствената инфраструктура, институционалното укрепване на агенцията, 
развитието на административния капацитет, формирането на модерни, технически 
обезпечени и ефективни структурни звена с висококвалифициран и мотивиран 
личен състав, ползващ и прилагащ в своята дейност най-съвременните 
контраразузнавателни средства и способи. 
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III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА НАЦИОНАЛНАТА 
СИГУРНОСТ 

Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) осъществява дейността 
си в съответствие с Конституцията на Република България, законите на страната и 
другите нормативни актове. За противодействието на класическите разузнавателни 
и на нетрадиционните рискове и заплахи, както и за информационно осигуряване 
на висшите органи на държавната власт, агенцията извършва 
контраразузнавателна, оперативно-издирвателна, оперативно-техническа, 
информационно-аналитична, прогностична, контролна, координационна и 
методическа дейност, изчерпателно определени в Глава втора на ЗДАНС.  
 
Визия за развитието на политиката 

В рамките на своята мисия Държавна агенция „Национална сигурност” 
изпълнява държавната политика по превенцията и противодействието на пълния 
спектър от престъпни деяния, насочени срещу националните интереси и сигурност, 
които включват както борбата с традиционните, така и с новите заплахи за 
сигурността. Държавна агенция „Национална сигурност”  работи за повишаване на 
своя административен и институционален капацитет, който да гарантира ефективно 
изпълнение на законовите й задължения и в перспектива, включително чрез 
ефективно партньорство и взаимодействие със сродните и полицейските служби на 
страните от Европейския съюз и НАТО, за което има специални законови 
правомощия. Повишаването на общата ефективност и ефикасност на агенцията е 
свързано и с осъществяване на единна информационна политика чрез подобряване 
равнището на информационно взаимодействие между оперативните структури и 
звена и изграждане на стратегия за информационно обезпечаване. 

Отговорността на Държавна агенция „Национална сигурност” в защита на 
националната сигурност и за принос към колективната сигурност на Европейския 
съюз и НАТО изисква ефективно използване на ресурсите чрез концентрацията им 
по приоритетните линии на работа и проследяване на останалите сфери на защита 
на сигнален принцип, както и изграждане на концептуален модел на рисковите за 
сигурността явления и процеси.  

В тази връзка Държавна агенция „Национална сигурност” разработва 
стратегически и оперативни цели, подчинени на законовите й задължения и 
съобразени със състоянието и тенденциите в развитието на средата за сигурност. 
 
Стратегическа и оперативни цели 

Стратегическата цел е „Ефективна защита на националната сигурност”, към 
която е формулирана следната оперативна цел: „Оптимално обезпечаване и 
противодействие на рисковите фактори, представляващи заплаха за националната 
сигурност.” 



3 3

Приоритетите в дейността на агенцията за реализиране на поставените цели 
са за защита на националната сигурност от посегателства, насочени срещу 
националните интереси, независимостта и суверенитета на Република България, 
териториалната цялост, основните права и свободи на гражданите, демократичното 
функциониране на държавата и гражданските институции и установения в страната 
конституционен ред.  
 
Полза/ефект за обществото 

Средата за сигурност се формира в резултат на сложни и разнообразни по 
генезис и проявление процеси, основани на обективни дадености, целенасочено 
поведение на отделни субекти или действие на случайни фактори. Състоянието и 
промените в средата са източник на възможности за реализация на интереси, но и 
генератор на рискове и заплахи. В изпълнение на законовите си правомощия ДАНС 
работи за тяхното своевременно установяване и разкриване на субектите, които с 
действията си застрашават териториалната цялост, суверенитета и конституционно 
установения ред на страната, основните права и свободи на гражданите, единството 
на нацията, демократичното функциониране на институциите, устойчивото 
икономическо развитие и благосъстоянието на населението. В тази връзка ефекта 
за обществото от основните усилия на агенцията е: 

- противодействие на негативни последици за обществото и за 
държавността на процесите, свързани с незаконосъобразното изразходване на 
бюджетните средства и разпореждане с държавна и общинска собственост, както и 
неправомерното усвояване на национални субсидии и средства по програми от ЕС; 

- противодействие  на корупцията във високите етажи на властта; 
- оказване на превенция и противодействие на рисковете за 

функционирането на критично важни системи в икономиката, енергетиката, 
транспорта и комуникациите; 

- пресичане на налагането на чуждестранни или частично корпоративни 
интереси върху сектори и субекти от стратегическо значение за икономиката на 
страната; 

- разкриване на нарушения и престъпления, свързани с данъчната 
политика и функционирането на националните приходни и контролни органи; 

- пресичане на опитите за измами, злоупотреби и други криминални 
деяния в кредитните институции; 

- пресичане на нарушенията, касаещи функционирането на здравните 
заведения, опити за източване на Националната здравноосигурителна каса, 
корупционна практика и конфликти на интереси при доставка на апаратура, 
медикаменти, консумативи и горива; 

- пресичане дейностите на нелегитимни формирования на етническа и 
религиозна основа; 

- противодействие на опитите за нарушаване на политическите права на 
гражданите; 
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- противодействие на проникването и/или установяване в страната на 
лица, съпричастни към дейността на международни терористични и екстремистки 
организации; 

- пресичане на нелегалната миграция до и през България, включително 
използването на неистински български документи за самоличност за целите на 
трафика на хора, както и пресичане на опити за неправомерно придобиване на 
българско гражданство; 

- противодействие на дейността на чужди специални служби, насочени 
към планиране и осъществяване на действия, които могат да доведат до увреждане 
на националните ни интереси или на тези, които страната ни се е ангажирала да 
защитава по силата на международни договори; 

- противодействие на прането на пари, както и на използването на 
създадената корупционна среда; 

- противодействие на нарушения, касаещи екологичната сигурност на 
страната; 

- пресичане на посегателствата срещу информационните и 
комуникационните системи. 

 
 

ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА НА 
НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ 

ПРОГРАМА №1 
“Национална сигурност” 

 
• противодействие на терористични и 
екстремистки организации; 

• наблюдение и противодействие на 
чужди специални служби; 

• предотвратяване на посегателства 
срещу функционирането на критично 
важни системи в икономиката, 
енергетиката, транспорта, 
комуникациите и социалната сфера; 

• разкриване и предотвратяване на 
посегателства срещу финансовата 
сигурност; 

• разкриване, предотвратяване и 
пресичане на незаконна 
международна търговия с оръжие, 
изделия или технологии с двойна 
употреба; 

• превенция и противодействие на 
корупционни прояви на лица, заемащи 
висши държавни длъжности; 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ” 

“ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА 
СИГУРНОСТ”  

ПОЛИТИКА 

ПОЛЗИ/ЕФЕКТИ • повишаване на икономическата и финансова 
сигурност; 

• защита на обществото и икономиката от 
изпиране на пари, финансови измами, 
контрабанда на стоки и трафик на хора; 

• ограничаване на корупционните практики сред 
лицата, заемащи висши държавни длъжности; 

• защита на класифицираната информация; 
• ограничаване на трансграничната 
организирана - престъпност, международен 
тероризъм и екстремизъм; 

• намаляване разпространението и употребата 
на наркотични и упойващи вещества и 
нерегламентираната търговия с оръжие и 
стоки с възможна двойна употреба. 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЦЕЛ 
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Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на 
политиката 

При осъществяване на функциите си по защита на националната сигурност и 
на целите, формулирани в провежданата от агенцията политика, агенцията 
взаимодейства с Народното събрание, с Президента на Република България, с 
Министерския съвет и министерствата, с органите на съдебната власт и с другите 
държавни органи и организации, както и с органите на местното самоуправление и 
местната администрация.  

Агенцията взаимодейства и с правозащитни и други граждански организации 
в областта на зачитане и гарантиране на правата на човека и основните свободи. 

Взаимодействието с Министерството на вътрешните работи, с 
Министерството на отбраната, със службите за сигурност и службите за обществен 
ред се урежда със съвместни инструкции между председателя на агенцията и 
ръководителите на съответните ведомства. 

Държавна агенция „Национална сигурност” осъществява взаимодействие и 
със специализирани държавни органи, както и със сродни служби на други 
държави и международни организации в кръга на своята компетентност. 

Взаимодействието с всички институции и лица е подчинено на следните 
общи принципи: 

1. Върховенство на закона. 
2. Обективност и безпристрастност. 
3. Политическа независимост и необвързаност. 
4. Зачитане на човешките права и демократичните свободи. 
5. Институционален контрол над дейността. 
6. Интегрираност в системата за защита на националната сигурност. 
7. Нравственост и морал. 
8. Съзидателност в дейността. 

Показатели за полза/ефект и целеви стойности 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Ползи/ефекти: 
  Целева стойност 

Актуализиран 
бюджет 

Показатели за изпълнение 
Мерна 
единица 

Отчет 
2009 г. 2010 г. 

Проект  
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноз
а 2013 г.

1.Общ брой реализации 
бр.лица    750 730 700

2. Образувани наказателни производства  
бр.лица    330 300 270

3. Образувани прокурорски преписки  
бр.    120 100 80

4. Реализации чрез административни мерки (ПАМ, АУАН) бр.лица 
   

140 124 110

в USD        
в ЕURO        

5. Предотвратени щети в резултат на пресечена престъпна 
дейност в млн.  

в лева        
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Ползи/ефекти: 
  Целева стойност 

Актуализиран 
бюджет 

Показатели за изпълнение 
Мерна 
единица 

Отчет 
2009 г. 2010 г. 

Проект  
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноз
а 2013 г.

6. Разкрити случаи на изпиране на пари и финансиране на 
тероризъм бр. 5 2 50 40 25

7. Разкрити случаи на корупция сред лица заемащи висши 
държавни длъжности бр. 14 10 30 30 25
8. Превенция  спря-мо рискове и запла-хи за 
националната сигурност: 

бр.  
оперативни 
мерки    

1945 2020 2080

8.1. Организирана престъпност; опасност за 
икономическата и финансовата сигурност на държавата 

бр.  
оперативни 
мерки    

575 600 610

8.2.Корупционни прояви на лица, заемащи висши 
държавни длъжности 

бр.  
оперативни 
мерки    

250 260 270

8.3. Международен тероризъм и екстремизъм, както и 
финансирането им 

бр. 
оперативни 
мерки 

   

310 320 330

8.4. Международна търговия с оръжия и изделия или 
технологии с двойна употреба, производство, съхраняване 
и разпространение на общоопасни средства 

бр. 
оперативни 
мерки 

   

200 210 220

8.5. Застрашаване сигурността на стратегически за 
страната обекти и дейности 

бр. 
оперативни 
мерки    

350 360 370

8.6. Разузнаване в полза на чужди сили бр. 
оперативни 
мерки    

260 270 280

9.Информационна дейност бр.    845 930 1035
9.1.Информации до висшите органи на държавна власт бр.    200 250 300
9.2.Анализи до висшите органи на държавна власт бр.    25 30 35
9.3.Подадена информация на други български служби и 
ведомства 

бр. 
376 280 

370 380 400

9.4.Подадена информация на чужди служби и ведомства бр.    250 270 300
 10.Проверки по ЗЗКИ в организаци-онни единици -  
обекти на контрол  

бр.    120 120 120
11. Проверки на място на задължени по ЗМИП лица бр. 87 100 50 50 50

12. Предадени случай на прокуратурата  бр. лица 342 190     
13. Преписки насочени по компетентност бр. 411 250     
14. Изготвени актове и проекти на наказателни 
постановления бр. 132 10     

 

Информация за наличността и качеството на данните 
Изпълнението и отчитането се базира на информация от организаторите и 

участниците в програмата, придобита в хода на нейното осъществяване. 
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IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА 

Описание на приходите 
  

ПРИХОДИ Актуализиран 
бюджет 

(в хил. лв.) 

Отчет 2009 
г. 

2010 г. 

Проект 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. Прогноза 2013 г. 

            

Общо приходи: 450 140 164 164 164 
Данъчни приходи      
Неданъчни приходи 200 140 164 164 164 

Приходи и доходи от собственост 29 20 44 44 44 
Държавни такси      
Глоби, санкции и наказателни лихви 171 120 120 120 120 

Други 250     

Планираните собствените приходи за всяка финансова година на периода 
2011-2013 г. възлизат на обща стойност 164 000 лева. Тези приходи се генерират 
предимно от приходи и доходи от собственост (постъпления от наеми от 
недвижимо имущество) и от глоби, санкции и наказателни лихви, събрани по 
ЗМИП и по ЗЗКИ. 
 
Описание на разходите 
  

ПРОГРАМИ за 2010 г. 

(актуализиран бюджет) 
Общо 
разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

(в хил. лв.)   Общо 
По бюджета 
на ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове и 
сметки Общо 

По 
бюджета 
на ПРБК 

По 
други 
бюдже
ти, 

фондове 
и 

сметки 
Общо по бюджета на Държавна агенция 
"Национална сигурност" 

0 0 0 0 0 0 0

Политика 1. "Защита на националната 
сигурност" 

77340 77340 77340 0 0 0 0

Програма 1. "Национална сигурност" 77340 77340 77340  0   

Програма 2. ......... 0 0   0   

Политика 2. ........ 0 0 0 0 0 0 0

Програма  ........ 0 0   0   

Програма  ......... 0 0   0   

Политика n. ........ 0 0 0 0 0 0 0

Програма ......... 0 0   0   

Програма ......... 0 0   0   

  ................. 0 0   0   

Програма n. "Администрация" 0 0   0   
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ПРОГРАМИ за 2011 г. 

(проект) 
Общо 
разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

(в хил. лв.)   Общо 
По бюджета 
на ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове и 
сметки Общо 

По 
бюджета 
на ПРБК 

По 
други 
бюдже
ти, 

фондов
е и 

сметки 
Общо по бюджета на Държавна агенция 
"Национална сигурност" 

0 0 0 0 0 0 0

Политика 1. "Защита на националната 
сигурност" 

85 340 85 340 85 340 0 0 0 0

Програма 1. "Национална сигурност" 85 340 85 340 85 340  0   

Програма 2. ......... 0 0   0   

Политика 2. ........ 0 0 0 0 0 0 0

Програма  ........ 0 0   0   

Програма  ......... 0 0   0   

Политика n. ........ 0 0 0 0 0 0 0

Програма ......... 0 0   0   

Програма ......... 0 0   0   

  ................. 0 0   0   

Програма n. "Администрация" 0 0   0   

 
 
        

ПРОГРАМИ за 2012 г. 

(прогноза) 
Общо 
разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

(в хил. лв.)   Общо 
По бюджета 
на ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове и 
сметки Общо 

По бюджета 
на ПРБК 

По 
други 
бюд
жети

, 
фонд
ове и 
смет
ки 

Общо по бюджета на Държавна агенция 
"Национална сигурност" 

0 0 0 0 0 0 0

Политика 1. "Защита на националната 
сигурност" 

85 340 85 340 85 340 0 0 0 0

Програма 1. "Национална сигурност" 85 340 85 340 85 340  0   

Програма 2. ......... 0 0   0   

Политика 2. ........ 0 0 0 0 0 0 0

Програма  ........ 0 0   0   

Програма  ......... 0 0   0   

Политика n. ........ 0 0 0 0 0 0 0

Програма ......... 0 0   0   

Програма ......... 0 0   0   

  ................. 0 0   0   

Програма n. "Администрация" 0 0   0   
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ПРОГРАМИ за 2013 г. 

(прогноза) 
Общо 
разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

(в хил. лв.)   Общо 
По бюджета 
на ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове и 
сметки Общо 

По бюджета 
на ПРБК 

По 
други 
бюд
жети

, 
фонд
ове и 
смет
ки 

Общо по бюджета на Държавна агенция 
"Национална сигурност" 

0 0 0 0 0 0 0

Политика 1. "Защита на националната 
сигурност" 

85 340 85 340 85 340 0 0 0 0

Програма 1. "Национална сигурност" 85 340 90 110,7 85 340  0   

Програма 2. ......... 0 0   0   

Политика 2. ........ 0 0 0 0 0 0 0

Програма  ........ 0 0   0   

Програма  ......... 0 0   0   

Политика n. ........ 0 0 0 0 0 0 0

Програма ......... 0 0   0   

Програма ......... 0 0   0   

  ................. 0 0   0   

Програма n. "Администрация" 0 0   0   

 
 
При разработването на Програма „Национална сигурност” са спазени 

основните принципи за постоянна обвързаност между поставените цели за развитие 
и потребността от ресурси за тяхното постигане и създаването на реални условия за 
ефективен контрол и прозрачност на разходите. Заложена е стратегията на един 
балансиран и напрегнат бюджет, изхождайки от принципа минимум средства - 
максимум ефективност - чрез интегриран план на използване, изграждане, 
поддържане и разпределение на ресурсите, както и съобразно целите и 
приоритетите на разработения програмен бюджет. 

 
Разходите по политика „Защита на националната сигурност” са разчети 

съобразно с потребностите на Държавна агенция „Национална сигурност” и 
действащата нормативна уредба и се отчитат като ведомствени. Във ведомствените 
разходи по бюджета на агенцията са планирани средства за персонал (заплати, 
възнаграждения и осигурителни вноски), средства за издръжка и ведомствени 
капиталови разходи.  
 
Описание на източниците на финансиране 
В таблицата са представени всички източници на финансиране на разходите на 
агенцията за 2001-2013 г. 
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Актуализиран 
бюджет  Източници на финансиране на консолидираните разходи 

(хил. лв.) 
Отчет 
2009 г. 2010 г. 

Проект 
2011г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

            

Общо разходи: 107138,5 77340 85 340 85 340 85 340 
Общо финансиране: 107138,5 77340 85 340 85 340 85 340 
   Собствени приходи 450 140 164 164 164 
   Субсидия от републиканския бюджет 106806,6 77200 85 176 85 176 85 176 
   Целеви средства от ЦБ           
   Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането 
от ДБ  

          

   Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за 
прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ 

          

   Заеми            
   Безвъзмездни помощи           
   Други европейски фондове и програми, вкл. и национално 
съфинансиране 

          

Предоставени трансфери между бюджетни сметки 
-140,4 

        

Операции с финансови активи и пасиви 22,3         
   Други           

 
 
 
 

V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ 
 

Програма  № 1 „Национална сигурност” 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
Развитие на сили, способни да реагират на съвременните предизвикателства 

на средата за сигурност в реално време и оперативно съвместими със службите за 
сигурност на страните членки на НАТО и Европейския съюз. 

Реализиране на мероприятия срещу дейности на групи и лица; 
международна търговия с оръжия и изделия или технологии с двойна употреба, 
производство, съхраняване и разпространение на общоопасни средства. 

Контраразузнавателно противодействие на: чужди специални служби; 
международния тероризъм и екстремизъм; посегателствата срещу икономическата 
и финансова стабилност. 

Противодействие на създаването и реализирането на корупционни практики 
сред лицата, заемащи висши държавни длъжности. 
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Организационни структури, участващи в програмата 
Основните структурни звена, участващи в програмата са специализираните 

дирекции, териториалните дирекции, самостоятелните териториални отдели и 
специализираните административни дирекции. 
Отговорност за изпълнението на програмата 

За изпълнението на програмата отговорен е председателят на Държавна 
агенция „Национална сигурност” Цветлин Йовчев и директорът на специализирана 
административна дирекция „Финансово-стопанска и управление на собствеността” 
Христо Литов. 
 
Целеви стойности по показателите за изпълнение 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ Целева стойност 

Програма №  "Национална сигурност"             

Актуализир
ан бюджет 

Показатели за изпълнение 
Мерна 
единица 

Отчет 
2009 г. 2010 г. 

Проект 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

1.Общ брой реализации бр.лица    750 730 700
2. Образувани наказателни производства  

бр.лица    330 300 270
3. Образувани прокурорски преписки  бр.    120 100 80
4. Реализации чрез административни мерки (ПАМ, АУАН) бр.лица 

   
140 124 110

в USD        
в ЕURO        

5. Предотвратени щети в резултат на пресечена престъпна 
дейност в млн.  

в лева        
6. Разкрити случаи на изпиране на пари и финансиране на 
тероризъм бр. 5 2 50 40 25

7. Разкрити случаи на корупция сред лица заемащи висши 
държавни длъжности бр. 14 10 30 30 25
8. Превенция  спря-мо рискове и запла-хи за 
националната сигурност: 

бр.  
операти
вни 
мерки    

1945 2020 2080

8.1. Организирана престъпност; опасност за 
икономическата и финансовата сигурност на държавата 

бр.  
операти
вни 
мерки    

575 600 610

8.2.Корупционни прояви на лица, заемащи висши 
държавни длъжности 

бр.  
операти
вни 
мерки    

250 260 270

8.3. Международен тероризъм и екстремизъм, както и 
финансирането им 

бр. 
операти
вни 
мерки    

310 320 330
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ Целева стойност 

Програма №  "Национална сигурност"             

Актуализир
ан бюджет 

Показатели за изпълнение 
Мерна 
единица 

Отчет 
2009 г. 2010 г. 

Проект 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

8.4. Международна търговия с оръжия и изделия или 
технологии с двойна употреба, производство, съхраняване 
и разпространение на общоопасни средства 

бр. 
операти
вни 
мерки 

   

200 210 220

8.5. Застрашаване сигурността на стратегически за 
страната обекти и дейности 

бр. 
операти
вни 
мерки    

350 360 370

8.6. Разузнаване в полза на чужди сили бр. 
операти
вни 
мерки    

260 270 280

9.Информационна дейност бр.    845 930 1035
9.1.Информации до висшите органи на държавна власт бр. 

   
200 250 300

9.2.Анализи до висшите органи на държавна власт бр. 
   

25 30 35

9.3.Подадена информация на други български служби и 
ведомства 

бр. 
376 280 

370 380 400

9.4.Подадена информация на чужди служби и ведомства бр. 
   

250 270 300

 10.Проверки по ЗЗКИ в организаци-онни единици -  
обекти на контрол  бр.    120 120 120

11. Проверки на място на задължени по ЗМИП лица бр. 87 100 50 50 50

12. Предадени случай на прокуратурата  бр. лица 342 190     

13. Преписки насочени по компетентност бр. 411 250     
14. Изготвени актове и проекти на наказателни 
постановления бр. 132 10     

 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 
целите на програмата 

Изменение в стратегическата среда. 
Промяна на националните приоритети. 
Промяна в целите на политиката за национална сигурност. 
Промяна във финансирането на програмата. 
Забавяне на доставките и несключване на договори по Закона за 

обществените поръчки. 
Промяна на подхода при стратегическото планиране на целите и задачите.  

Информация за наличността и качеството на данните 
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Изпълнението и отчитането се базира на информация от организаторите и 
участниците в програмата, придобита в хода на нейното осъществяване. 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни 
параграфи) 

1. Осигуряване на национална сигурност 
Дейности за предоставяне на продукта/ услугата: 
1. Предотвратяване на посегателства срещу конституционно установения 

ред; 
2. Разкриване, предотвратяване и пресичане на опити за изграждане на 

терористични и екстремистки структури и осъществяване на терористични актове 
от международни терористични организации на територията на Република 
България; 

3. Противодействие на посегателства срещу националната сигурност, 
свързани с миграционни процеси; 

4. Изготвяне на съгласувателни становища относно предоставяне на особена 
закрила на лица съгласно Закона за убежището и бежанците;  

5. Подаване на информация към информационния масив на нежеланите в 
страната чужденци по Закона за чужденците в Република България; 

6. Контролиране сигурността на информационните системи и мрежи в 
Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на 
министъра на отбраната;  

7. Оперативно-издирвателна и информационна дейност; 
8. Изпълнение на конкретни задачи, възложени на агенцията от органите на 

държавната власт. 
2. Контраразузнаване 
Дейности за предоставяне на продукта/ услугата:  

1. Противодействие на разузнавателното проникване и на дейността на 
чужди специални служби на територията на Република България; 

2. Наблюдение и контрол на организации и лица, свързани с дейността на 
чужди разузнавателни структури; 

3. Обезпечаване функционирането на Националната система за защита на 
класифицираната информация;  

4. Обезпечаване изпълнението на функциите на агенцията по Закона за 
защита на класифицираната информация и подзаконовите актове по прилагането 
му; 

5. Съгласуване на специалните мерки за сигурност при възлагане на 
специални обществени поръчки; 

6. Оперативно-издирвателна и информационна дейност;  
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7. Изпълнение на конкретни задачи, възложени на агенцията от висшите 
държавни органи. 
3. Осигуряване на икономическа и финансова сигурност 
Дейности за предоставяне на продукта/ услугата: 

1. Предотвратяване на опити за изпиране и инвестиране на финансови 
средства, придобити по престъпен начин,  

2. Предотвратяване на опити за финансиране на престъпни или терористични 
организации; 

3. Противодействие на факторите представляващи опасност за екологичната 
сигурност  и сигурността на стратегическите за страната обекти; 

4. Осигуряване сигурността на комуникационните и информационни системи 
от национално значение;  

5. Противодействие на незаконната международна търговия с оръжие, 
изделия или технологии с двойна употреба, както и незаконното производство, 
съхраняване и разпространение на общоопасни средства; 

6. Противодействие на дейности на групи и лица, подпомагащи чужди 
служби, терористични или екстремистки организации; 

7. Предотвратяване и разкриване на посегателства, свързани с 
икономическата и финансовата сигурност на държавата;  

8. Установяване на данни за корупционни прояви на лица, заемащи висши 
държавни длъжности;  

9. Оперативно-издирвателна и информационна дейност;  
10. Изпълнение на конкретни задачи, възложени на агенцията от органите 

на държавната власт. 
4. Технически операции 
Дейности за предоставяне на продукта/ услугата: 

1. Използване на специални разузнавателни средства във връзка със 
събирането на данни за защита на националната сигурност и за изготвяне на  
веществени доказателствени средства,  при условия и по ред, определени със закон; 

2. Организиране и осъществяване комуникациите на Република България с 
дипломатическите и консулските й представителства и криптографската сигурност 
на обменяната информация; 

3. Осигуряване на защита срещу нерегламентирано използване на специални 
технически и разузнавателни средства; 

4. Контрол върху преноса на информация; одобряване и контрол на 
криптографските мрежи за класифицирана информация, оценяване и разработване 
криптографски алгоритми и средства за криптографска сигурност на тези мрежи; 
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5. Извършване на акредитация и издаване на сертификат за сигурност на 
автоматизираните информационни системи или мрежи, използвани за работа с 
класифицирана информация;  

6. Координиране и контролиране дейността по защита от паразитни 
електромагнитни излъчвания на техническите средства, обработващи, съхраняващи 
и пренасящи класифицирана информация; 

7. Контролиране и отстраняване източниците на радиосмущения в 
радиочестотния спектър, разпределен за нуждите на националната сигурност и 
отбраната на Република България;  

8. Оперативно-издирвателна и информационна дейност;  
9. Изпълнение на конкретни задачи, възложени на агенцията от органите на 

държавната власт. 
5. Финансово разузнаване 
Дейности за предоставяне на продукта/ услугата: 

1. Осъществяване на контрол за изпълнението на задълженията по Закона за 
мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансиране на 
тероризма, както и на актовете по прилагането им;  

2. Взаимодействие с финансово разузнавателни звена на други държави в 
сферата на противодействието срещу изпирането на пари и финансирането на 
тероризма; 

3. Осъществяване на финансово разузнавателен анализ по преписки по 
Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу 
финансиране на тероризма, събиране на допълнителна информация по постъпили 
доклади за съмнителни операции и даване на заключение; 

4. Изграждане и експлоатиране на собствен информационен фонд с  данни 
за изпиране на пари, финансиране на тероризъм, плащания в брой на стойност над 
30 000 лв. и данни от Агенция „Митници”. 
Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на 
програмата 

Отчет 
Актуализиран 

бюджет Проект 
Разлика 
к.3-к.2 Прогноза 

Разлика 
к.5-к.3 Прогноза 

Разлика 
к.7-к.5 

№ 
Програма № 1 "Национална 
сигурност" 2009 г. 2010 г. 2011 г.   2012 г.   2013 г.   

    1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Общо ведомствени разходи: 107138533 77340000 85340000 8000000  85340000  0  85340000  0

     Персонал 94915624 74527000 77380000 2853000  77314000 -66000  77314000 0

     Издръжка 8790646 2615000 6020000 3405000 6086000 66000     6086000 0

     Капиталови разходи 3432263 198000 1940000 1742000  1940000 0    1940000 0

       0   0    

1 
Ведомствени разходи по 

бюджета на ПРБК: 107138533 77340000 85340000 8000000   85340000 0   85340000  0

     Персонал 94915624 74527000 77380000 2853000  77314000 -66000   77314000 0

     Издръжка 8790646 2615000 6020000 3405000  6086000 66000    6086000 0
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Отчет 
Актуализиран 

бюджет Проект 
Разлика 
к.3-к.2 Прогноза 

Разлика 
к.5-к.3 Прогноза 

Разлика 
к.7-к.5 

№ 
Програма № 1 "Национална 
сигурност" 2009 г. 2010 г. 2011 г.   2012 г.   2013 г.   

    1 2 3 4 5 6 7 8 

     Капиталови разходи 3432263 198000 1940000 1742000 1940000  0  1940000 0
             

2 

Ведомствени разходи по 
други бюджети, фондове и 
сметки 0 0 0 0 0 0 0 0

     Персонал    0   0   0

     Издръжка    0   0   0

     Капиталови разходи    0   0   0

  От тях за: *     0   0   0

 2.1 1.....................................    0   0   0

 2.2 2....................................    0   0   0

 2.3 3....................................    0   0   0
                

  
Администрирани разходни 
параграфи **             

ІІ. 
Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  0 0 0 0 0 0 0 0

  1..................................... 0 0 0 0 0 0 0 0

  2.................................... 0 0 0 0 0 0 0 0

  3.................................... 0 0 0 0 0 0 0 0
                

ІІІ. 

Администрирани разходни 
параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки 0 0 0 0 0 0 0 0

  1..................................... 0 0 0 0 0 0 0 0

  2.................................... 0 0 0 0 0 0 0 0

  3.................................... 0 0 0 0 0 0 0 0
                

  
Общо администрирани 
разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 0 0 0 0 0 0 0

           0    

  
Общо разходи по бюджета 
(І.1+ІІ.): 107138533 77340000 85 340 000 8 000 000 85 340 000 0 85 340 000 0

               

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 107138533 77340000 85 340 000 8 000 000 85 340 000 0 85 340 000 0
                

  Численост на щатния персонал 0 0 0 0 0 0 0 0

  
Численост на извънщатния 
персонал 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”: 

 
    КОНСТАНТИН КАЗАКОВ 

                                              ( съгласно заповед № ЧР-З-648 / 21.09.2010 г.) 
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