ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ
ЗА 2021 г. НА НАЦИОНАЛНОТО
БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ
РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

I. УВОД
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
(НБКСРС, Националното бюро) е независим държавен орган. Юридическо лице
със седалище в гр. София и е първостепенен разпоредител с бюджет.
Националното бюро е постоянно действащ орган, който се състои от петима
членове, включително председател и заместник-председател, и се подпомага от
администрация, служителите в която се назначават по трудово правоотношение.
Националното бюро осъществява наблюдение на процедурите по искане,
разрешаване и прилагане на специалните разузнавателни средства, както и
съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях и има за
задача да защитава правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното
използване на специални разузнавателни средства (СРС). Дейностите са
регламентирани в частта от чл.34б до чл.34з от Закон за специалните
разузнавателни средства (ЗСРС). Мисията на НБКСРС е гарантиране на законното
използване на СРС чрез наблюдение на гореописаните процедури.
Съгласно чл. 34б, ал. 7 от ЗСРС НБКСРС представя ежегодно до 31 май
годишен доклад за дейността си до Народното събрание, който съдържа обобщени
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данни за разрешаването, прилагането и използването на СРС, съхраняването и
унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и за защита на правата
и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното им използване.
Отчетът за 2021 г. обхваща степента на изпълнение от НБКСРС на бюджетна
програма „Контрол на специалните разузнавателни средства“ във функционална
област „Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на
специални разузнавателни средства“, както и размера на извършените разходи по
бюджета.
Отчетът е изготвен съгласно указанията на министъра на финансите за
формата, съдържанието и сроковете за съставяне и представяне на подробен отчет
за годината за изпълнението на програмните бюджети за 2021 г. от
първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на
бюджет БЮ № 3/05.07.2021 г.
II. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА
Отчет на приходите по бюджета
Националното бюро няма нормативни пълномощия да администрира
приходи, поради което за финансиране на дейностите си получава изцяло
трансфери от централния бюджет в рамките на утвърдените разходи за съответния
период.
Към

31.12.2021

г.

Национално

бюро

за

контрол

на

специалните

разузнавателни средства има отчетени други приходи, представляващи получено
застрахователно обезщетение за ДМА в размер на 393 лв.
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ПРИХОДИ
(в лева)

Закон

Уточнен
план

О тчет

О бщо приходи:
Данъчни приходи
Неданъчни приходи
Приходи и доходи от собственост
Държавни такси
Глоби, санкции и наказателни лихви
Приходи от концесии
Други

393

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

Отчет на разходите по бюджета на НБКСРС по бюджетна програма в
приложимата функционална област
Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (ЗДБРБ),
чл. 45, ал. 2, на НБКСРС във функционална област „Наблюдение на процедурите
по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства“,
бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни средства“ са
утвърдени разходи в размер на 1 693,7 хил. лв.
В чл. 45, ал. 3 от ЗДБРБ на НБКСРС са утвърдени максимален размер на
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. – 496,0 хил. лв.
и максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. – 475,0 хил. лв.
Утвърдените целеви текущи и капиталови разходи в областта на
електронното управление и за използваните информационни и комуникационни
технологии с чл. 56, ал. 1, т. 38 от ЗДБРБ на НБКСРС са в размер на 49,6 хил. лв., в
т. ч. текущи разходи – 35,3 хил. лв. и капиталови разходи – 14,3 хил. лв.
Средствата, разходвани към 31.12.2021 г. във функционална област
„Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на
специални разузнавателни средства“, са отчетени като ведомствени по показатели,
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както следва: персонал, издръжка и други текущи разходи и платени данъци, такси
и административни санкции.
Отчет на разходите по бюджета на Националното бюро контрол на СРС
по функционална област и бюджетна програма
РАЗХОДИ

Класификационен код*

(в лева)

Закон

Уточнен план

О тчет

8500.00.00

О бщо разходи по бюджета на ПРБ

8500.01.00

Функционална област „Наблюдение на процедурите по разрешаване,
прилагане и използване на специални разузнавателни средства“

1 693 700

1 500 400

1 490 809

8500.01.01

Бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни средства“

1 693 700

1 500 400

1 490 809

Уточненият план на разходите по бюджета на НБКСРС за 2021 г. е в размер
на 1 500 400 лв. Общият размер на разходите към 31.12.2021 г. е 1 490 809 лв.,
представляващи 99,36 % от уточнения план, разпределени по показатели, както
следва:
– Персонал – уточненият план е в размер на 1 150,6 хил. лв., а извършените
за отчетния период разходи възлизат на 1 146,9 хил. лв. или 99,68 % спрямо
годишния план;
– Издръжка и други текущи разходи, включително платени данъци, такси и
административни санкции – уточненият план е в размер на 244,5 хил. лв., а
извършените за отчетния период разходи възлизат на 239,4 хил. лв. или 97,90 %
спрямо годишния план;
– Капиталови разходи – извършените за периода разходи са в размер на
104,5 хил. лв. и представляват 99,24 % от уточнения план възлизащ на 105,3 хил.
лв.
Относителният дял на разходите по показатели към общия размер на
разходите за 2021 г. е, както следва:
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%
Уточнен план
Отчет към изпълнение
на разходите
31.12.2021 г. разходи към
за 2021
31.12.2021 г.
1 500 400
1 490 809
1 395 100
1 386 291
92.99%
1 150 625
1 146 948
76.93%
244 475
239 343
16.05%
105 300
104 518
7.01%

Показател/Вид разход
РАЗХОДИ
Текущи разходи
Персонал:
Издръжка и други текущи разходи:
Капиталови разходи:

Видно е, че най-висок относителен дял 76,93 % спрямо общия размер на
разходите имат разходите за персонал.
Изпълнението на показателите за максимален размер на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. и максимален размер на новите
задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. е, както
следва:
– Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2021 г. – стойност на показателя към 31.12.2021 г. – 317 603 лв.;
– Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. – стойност на показателя към 31.12.2021 г. – 326 379 лв.
Отчет на консолидираните разходи по бюджетната програма в рамките
на функционалната област
Код*

ФУНКЦИО НАЛНА О БЛАСТ И БЮДЖЕТНА
ПРО ГРАМА
на НАЦИО НАЛНО БЮРО ЗА КО НТРО Л НА
СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

Консолидирани разходи

О бщо
разходи

По
бюджета
на ПРБ

(в лева)

Ведомствени разходи

По други
бюджети и
О бщо
сметки за ведомстве
средства
ни
от ЕС

По
бюджета
на ПРБ

Администрирани разходи

По други
бюджети и
По
О бщо
сметки за администр бюджета
средства
ирани
на ПРБ
от ЕС

По други
бюджети и
сметки за
средства
от ЕС

8500.00.00

О бщо разходи

1490809

1490809

0

1490809

1490809

0

0

0

0

8500.01.00

Функционална област „Наблюдение на процедурите
по разрешаване, прилагане и използване на специални
разузнавателни средства“

1490809

1490809

0

1490809

1490809

0

0

0

0

8500.01.01

Бюджетна програма „Контрол на специалните
разузнавателни средства“

1490809

1490809

0

1490809

1490809

0

0

0

0

Отчетените разходи за 2021 г. са извършени съобразно действащата
нормативна уредба и в съответствие с необходимостта и целесъобразността във
връзка с осъществяване дейността на Националното бюро. Спазени са утвърдените
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процедури с оглед осигуряване на прозрачност и проследимост на решенията и
действията при разходването на бюджетните средства.
Финансиране на консолидираните разходи
Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет
(в лева)

Уточнен
план

Закон

О тчет

Общо консолидирани разходи:

1 693 700

1 500 400

1 490 809

Общо финансиране:

1 693 700

1 500 400

1 490 809

1 693 700

1 500 400

1 490 809

0

0

0

Бюджет на ПРБ
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:
 Централен бюджет, в т.ч.:
Държавни инвестиционни заеми
 Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ)
 Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор
 Други програми и други донори по бюджета на ПРБ
 Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма
 Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ

Отчетените към 31.12.2021 г. трансфери са в размер на 1 491 196 лв. или
99,39 % спрямо уточнения план в размер на 1 500 400 лв., вкл. трансфери за поети
осигурителни вноски и данъци в размер на 294 842.
Разходите са отчетени като ведомствени, съобразно потребностите на
Националното бюро и действащата нормативна уредба.
III. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА
Организационното развитие на НБКСРС за 2021 г. е свързано с
осъществяване на задачите, регламентирани в ЗСРС; предприемането на мерки с
оглед гарантиране на физическа, документална и персонална сигурност на
класифицираната информация; организация на работа в условията на извънредна
епидемична

обстановка;

институционалното

укрепване

и

развитието

на

административния капацитет.
Продължава се практиката на обучение и повишаване професионалната
квалификация и качеството на работа на служителите.
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IV. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
ПРОМЕНИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО БЮДЖЕТА

№ по
ред

Наименование на
акта

Нормативно
основание

Мотиви

Ефект върху
Наименование
бюджета
на бюджетните (увеличение/намапрограми
ление на разходите
по програми)

Влияние върху
показателите за
изпълнение

Одобряване на допълнителни разходи и трансфери по
бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2021
Постановление № 113 чл. 109, ал.5 от Закона г. за сметка на разходи и/или
1 на Министерския
за публичните
трансфери по бюджетите на
съвет от 29.03.2021 г. финанси (ЗПФ)
ПРБ по държавния бюджет и
субсидии и други текущи и
капиталови трансфери за
нефинансови предприятия за
2021 г.

„Контрол на
специалните
разузнавателни
средства“

Намаление на
"Издръжка и други
разходите по
текущи разходи"
бюджетната програма намаление с 14.1 хил. лв.

Постановление № 177
2 на Министерския
чл. 109, ал.5 от ЗПФ
съвет от 29.04.2021 г.

Одобряване на допълнителни разходи и трансфери по
бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2021
г. за сметка на разходи и/или
трансфери по бюджетите на
ПРБ по държавния бюджет и
субсидии и други текущи и
капиталови трансфери за
нефинансови предприятия за
2021 г.

„Контрол на
специалните
разузнавателни
средства“

Намаление на
"Издръжка и други
разходите по
текущи разходи"
бюджетната програма намаление с 12.2 хил. лв.

Решение № 402 от
28.04.2021 г. на
Министерския съвет;
одобрена от МФ
финансова обосновка;
в съответствие с т. 7.4.
чл. 110, ал. 4 и ал. 10
3 от Раздел ІХ от
от ЗПФ
указание на МФ ДР №
1 от 18.01.2021 г. и
предложения от ПРБ
получаващ и
предоставящ
средствата

РМС № 402/28.04.2021 г.
касае размяна на имоти
между НБКСРС и
КПКОНПИ. За изпълнение
на дейностите е необходимо
увеличаване на разходите по
бюджета на НБКСРС за 2021
г. и следващите години в
размер на 31 000 лв.
годишно, за сметка на
намаление на разходите по
бюджета на КПКОНПИ.

„Контрол на
специалните
разузнавателни
средства“

Увеличение на разходите по бюджетната
програма в резултат
на компенсирани
промени между
"Издръжка и други
бюджетите на
текущи разходи"
НБКСРС и
увеличение с 31.0 хил. лв.
КПКОНПИ по
взаимно предложение
на първостепенните
разпоредители с
бюджет

Осигуряване на средства за
изграждане и внедряване на
системи за сигурност в
предоставената на НБКСРС
с РМС № 402/28.04.2021 г.
сграда и привеждане на
регистратурата в
съответствие със ЗЗКИ.

„Контрол на
специалните
разузнавателни
средства“

"Капиталови разходи"
увеличение с 17.0 хил.
Вътрешнокомпенсира
лв., "Издръжка и други
на корекция
текущи разходи"
намаление с 17.0 хил. лв.

4

Заповед № З-54 от
25.06.2021 г.

чл. 112, ал. 2 от ЗПФ
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№ по
ред

Наименование на
акта

Писма на МФ, Изх.
№ 19-00-14 от
5 05.07.2021 г. и
№ 19-00-31 от
17.12.2021 г.

Нормативно
основание

Мотиви

чл. 110, ал. 3 от ЗПФ,
в изпълнение на чл. 78,
ал. 5, т. 2 от ЗДБРБ за
2021 г. и във връзка с
Във връзка с начина на
чл. 38 от ПМС № 408
разходване на средствата за
от 23.12.2020 г. за
СБКО на персонала
изпълнението на
държавния бюджет на
Република България за
2021 г.

чл. 112, ал. 2 от ЗПФ и
в изпълнение на чл. 6,
ал. 4 от Постановление
Заповед № З№ 408 от 23.12.2020
118/15.12.2021 г. и
6
г. на Министерския
писмо до МФ, Рег. №
съвет за изпълнението
ИК-1488/15.12.2021 г.
на държавния бюджет
на Република
България за 2021 г.

чл. 109, ал. 5 от ЗПФ и
в изпълнение на
Постановление на
Постановление № 474 Министерския съвет
на Министерския
№ 474 от 30 декември
7 съвет от 30.12.2021 г., 2021 г. за одобряване
писмо Рег. № ИКна допълнителен
1521/30.12.2021 г.
трансфер по бюджета
на държавното
обществено
осигуряване за 2021 г.

Във връзка с осигуряване на
достатъчно средства за
заплащане на дължими
местни данъци и такси

Одобряване на допълнителен
трансфер по бюджета на
държавното обществено
осигуряване за 2021 г.

Ефект върху
Наименование
бюджета
на бюджетните (увеличение/намапрограми
ление на разходите
по програми)

Влияние върху
показателите за
изпълнение

„Контрол на
специалните
разузнавателни
средства“

"Персонал" увеличение,
"Издръжка и други
текущи разходи"
намаление с 17.9 хил. лв.;
намаление на
показателите максимален
Вътрешнокомпенсира размер на ангажиментите
на корекция
за разходи, които могат
да бъдат поети и
максимален размер на
новите задължения за
разходи, които могат да
бъдат натрупани през
2021 г. с 17.9 хил. лв.

„Контрол на
специалните
разузнавателни
средства“

Намаление на
показателите максимален
размер на ангажиментите
за разходи, които могат
Вътрешнокомпенсира- да бъдат поети и
на корекция
максимален размер на
новите задължения за
разходи, които могат да
бъдат натрупани през
2021 г. с 0.5 хил. лв.

„Контрол на
специалните
разузнавателни
средства“

"Персонал" намаление с
71.0 хил. лв., "Издръжка и
други текущи разходи"
намаление с 117.0 хил.
лв., "Капиталови разходи"
намаление с 10.0 хил. лв.;
намаление на
Намаление на
показателите максимален
разходите по
размер на ангажиментите
бюджетната програма
за разходи, които могат
да бъдат поети и
максимален размер на
новите задължения за
разходи, които могат да
бъдат натрупани през
2021 г. с 127.0 хил. лв.

Към 31.12.2021 г. са настъпили следните промени на показателите по
бюджета на НБКСРС по реда на Закона за публичните финанси:
– На основание чл. 109, ал. 5 от Закона за публичните финанси и в
изпълнение на Постановление № 113 на Министерския съвет от 29.03.2021 г. за
одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2021 г. за сметка на разходи и/или трансфери по бюджетите
на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет и субсидии и
други текущи и капиталови трансфери за нефинансови предприятия за 2021 г., са
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извършени промени по бюджета на Национално бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства за 2021 г. в размер на 14 100 лв. В същият размер са
намалени и показателите максимален размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети и максимален размер на новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през 2021 г.
– На основание чл. 109, ал. 5 от Закона за публичните финанси и в
изпълнение на Постановление № 177 на Министерския съвет от 29.04.2021 г. за
одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2021 г. за сметка на разходи и/или трансфери по бюджетите
на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет и субсидии и
други текущи и капиталови трансфери за нефинансови предприятия за 2021 г., са
извършени промени по бюджета на Национално бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства за 2021 г. в размер на 12 200 лв. В същият размер са
намалени и показателите максимален размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети и максимален размер на новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през 2021 г.
– На основание чл. 110, ал. 4 и ал. 10 от Закона за публичните финанси, в
съответствие с т. 7.4. от Раздел ІХ от указание на Министерството на финансите ДР
№ 1 от 18.01.2021 г. и във връзка с Решение № 402 от 28.04.2021 г. на
Министерския съвет за обявяване на имот – частна държавна собственост за имот –
публична държавна собственост, и за безвъзмездното му предоставяне за
управление на НБКСРС, и за безвъзмездно предоставяне за управление на имот –
публична държавна собственост на Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество бюджета на Националното бюро
е увеличен с 31 000 лв. Със същата сума са увеличени и размерите на показателите
по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от ЗПФ.
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– На основание на чл. 112, ал. 2 от Закона за публичните финанси са
извършени вътрешни компенсирани промени по бюджета на Националното бюро,
като е намален размерът на текущите разходи с 17 000 лв. в частта издръжка и със
същата сума са увеличени капиталовите разходи, с цел придобиване на
дълготрайни активи.
– На основание чл. 110, ал. 3 от Закона за публичните финанси, в изпълнение
на чл. 78, ал. 5, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021
г. и във връзка с чл. 38 от ПМС № 408/23.12.2020 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2021 г.и предложение на Националното бюро, по
бюджета на същото е извършена вътрешно компенсирана корекция, като е намален
размерът на текущите разходи с 17 925 лв. в частта издръжка, а са увеличени
разходите за персонал със същата сума. Със същата сума са намалени и размерите
на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от ЗПФ.
– На основание чл. 112, ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и в
изпълнение на чл. 6, ал. 4 от Постановление № 408/23.12.2020 г. на Министерския
съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. е
извършена вътрешно компенсирана корекция по бюджета на НБКСРС, като е
намален размерът на текущите разходи с 500 лв. в частта издръжка, а са увеличени
разходите за платени данъци, такси и административни санкции със същата сума.
Намалени са и показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от ЗПФ.
– На основание чл. 109, ал. 5 от Закона за публичните финанси и в
изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 474 от 30 декември 2021
г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2021 г. се извършват промени по бюджета на Национално бюро за
контрол на специалните разузнавателни средства за 2021 г. в размер на 198 000 лв.,
като са намалени разходите за:
– Персонал

71 000 лв.
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– Издръжка и други текущи разходи

117 000 лв.

– Капиталови разходи

10 000 лв.

– Показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от ЗПФ са намалени със сума в размер
на 127 000 лв.
В резултат на извършените промени, уточненият план по бюджета на
Национално бюро за 2021 г. се разпределя по показатели, както следва:
– Персонал – 1 150,6 хил. лв., в т. ч. по § 01 – 00 – Заплати и възнаграждения
на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения – 965,2 хил. лв., по § 02
– 00 – Други възнаграждения и плащания за персонала – 66,2 хил. лв. и по § 05 – 00
– Задължителни осигурителни вноски от работодатели – 119,2 хил. лв.;
–

Издръжка и други текущи разходи, включително платени данъци, такси и

административни санкции – 244,5 хил. лв.;
– Капиталови разходи – 105,3 хил. лв.;
– Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2021 г. – 317,6 хил. лв.;
– Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 г. – 326,4 хил. лв.
V.

ПРЕГЛЕД НА ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ „НАБЛЮДЕНИЕ НА

ПРОЦЕДУРИТЕ ПО РАЗРЕШАВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА
СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА“
Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и
оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Функционалната
процедурите

по

област

разрешаване,

включва

осъществяване

прилагане

и

на

използване

наблюдение
на

на

специалните

разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията,
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получена чрез тях, както и защита на правата и свободите на гражданите срещу
незаконосъобразното използване на СРС.
Целите на бюджетната програма са свързани с използването на СРС, когато
това се налага при разследването или за предотвратяване и разкриване на тежки
умишлени престъпления от изброените в ЗСРС, когато необходимите данни не
могат да бъдат събрани по друг начин или събирането им е свързано с
изключителни трудности. Специалните разузнавателни средства могат да се
използват и по отношение на дейности, свързани със защитата на националната
сигурност.
Основните стратегически цели на Националното бюро се реализират чрез:
– промяна на формата и честотата на извършените проверки на структурите
по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от ЗСРС;
– активна работа по сигнали получавани от граждани и неправителствени
организации, с оглед на това, че подаването на сигнали за нередности е съществен
източник на информация с цел установяване на неправомерно прилагане на СРС.
– активно участие в международното сътрудничество и взаимодействие с
различни европейски национални органи за надзор; изучаване и анализиране на
международния опит, законодателни решения и добри практики в други държави,
свързани със защита правата на гражданите с цел усъвършенстване на
националното законодателство и процедури свързана с прилагане на СРС.
Във връзка с подобряване на наблюдението на процедурите по искане,
разрешаване и прилагане на СРС, и организацията по съхраняването и
унищожаването на информацията, получена при използването на СРС, НБКСРС
промени формата на извършените проверки на структурите по чл. 13, чл. 15 и
чл. 20 от ЗСРС. С решение на НБКСРС е изменена и допълнена Методиката за
наблюдение и контрол на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на
СРС, съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях информация и за защита
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на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното им използване,
с което наблюдението и контролът на процедурите се осъществява и чрез
изискване на информация от органите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от ЗСРС, с цел
систематизиране, обобщаване и анализиране на получените данни.
При осъществяване на своята дейност Националното бюро взаимодейства и с
органите, които осигуряват и прилагат СРС – Държавна агенция „Технически
операции“, специализирана дирекция „Технически операции“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, Министерството на
вътрешните работи, Министерство на отбраната, Висшия съдебен съвет, министъра
на правосъдието и главния прокурор на РБ, др. органите на съдебната власт.
През месец май 2021 г. по повод изнесени в медиите твърдения за незаконно
прилагане на СРС, спрямо политици, представители и членове на политически
партии, водачи на листи в изборите през 2021 г. и участници в масовите протести
от лятото на 2020 г. с цел пълното и своевременно установяване на фактите и
обстоятелствата относими към тези твърдения, НБКСРС, в изпълнение на
законовите си функции по чл. 34е, ал. 1 във връзка с чл. 34б, ал. 1 от ЗСРС извърши
комплексни проверки на органите по чл. 20 от ЗСРС.
През отчетния период значително се повиши и броя на постъпилите сигнали
от граждани за извършване на проверка за неправомерно използване на СРС.
Националното

бюро

продължава

да

работи

по

предложения

за

усъвършенстването на правната уредба на процедурите, свързани със СРС, което
ще обхване обсъждането на конкретни промени в НПК и ЗСРС.
Описание на степента на достигане на очакваните полза/ефект за
обществото и резултати, относими към съответната функционална област
Постигането на стратегическите и оперативни цели водят до подобряване
режима на използване и прилагане на СРС, както и за съхраняване и унищожаване
на придобитата чрез тях информация.
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Основната цел на наблюдението и контрола на процедурите, разписани в
ЗСРС е да се оценят действията на съответните органи по изготвяне на искания за
използване на СРС, постановяване на разрешения или откази и даване на
разпореждания за прилагането им. Проверката от страна на НБКСРС следва да
направи оценка на действията на органите по съхраняване, унищожаване и
използване на информацията, получена чрез СРС, да се установи, че са
гарантирани

защитата

на

правата

и

свободите

на

гражданите

срещу

незаконосъобразното използване на СРС. Целта на проверките е усъвършенстване
дейността на органите и анализиране на нормативната уредба, с оглед разработване
на предложения за нейното усъвършенстване и привеждане в съответствие с
най-добрите европейски практики.
Наблюдението и контрола имат за цел да констатират състоянието на
дейността на съответния орган при прилагане на закона. Друга цел е подобряването
на регулаторната рамка и оказване на въздействие върху задължените органи по
ЗСРС за точно спазване на нормативните актове в тази сфера. Съществено
значение за цялостната дейност има и превенцията, която има за цел да осигури
възможност за предотвратяване опорочаването на процедурите по искане,
разрешаване и прилагане на СРС и по съхраняване и унищожаване на получената
информация чрез тях и уведомяване на компетентните държавни органи, което е
предпоставка за намаляването на риска от допускане на случаи на неправомерно
прилагане на СРС и се гарантира в голяма степен защитата на правата и свободите
на гражданите.
Упражняваният обективен и независим надзор от НБКСРС ще създаде среда
за повишаване на доверието в службите за сигурност и правоохранителните органи
и ще допринесе за намиране на баланса при спазването правата на гражданите.
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Кратко описание на показателите за полза/ефект
Спецификата на дейността на органите попадащи в обхвата на контрол и
техните правомощия не дава възможност да бъдат определени точни и ясни
количествени и/или качествени показатели за полза/ефект. Значителна част от
сведенията и данните, които се достъпват, събират, анализират и съхраняват при
осъществяване дейността на Националното бюро представляват класифицирана
информация.
Отговорност за изпълнение на целите в съответната функционална
област
Отговорността за изпълнение на целите във функционална област
„Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на
специални разузнавателни средства“ се носи от НБКСРС като колективен орган,
неговият председател и служители на ръководни длъжности.
През отчетният период е осъществяван системен вътрешен контрол по
отношение спазването на нормативните актове и изпълнението на поставените
задачи.
Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния
период
През отчетния период не са настъпили промени в нормативната уредба,
касаещи характера на дейността на НБКСРС, както и промени в правомощията му.
VI. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА
„КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА“
Описание на степента на изпълнение на заложените в програма
„Контрол на специалните разузнавателни средства“ цели
При изпълнение на бюджетна програма

„Контрол на специалните

разузнавателни средства“ са спазени основните принципи за обвързаност между
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поставените цели и потребността от ресурси за тяхното постигане, както и на
условия за осигуряване на ефективен контрол и прозрачност на извършените
разходи. Използването и разпределението на ресурсите е съобразно целите и
приоритетите на програмния бюджет, с цел осъществяване на ефективно
наблюдение и контрол от страна на НБКСРС.
Продукти/услуги,

предоставяни

по

програмата

–

описание

на

постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
Предоставяните по програмата продукти/услуги са, както следва:
1. Продукт/услуга: Методология (на контрола)
Реализираните през 2021 г. дейности по предоставяне на продукта/услугата
включват:
– В изпълнение на чл. 34б, ал. 7 от ЗСРС на 10.05.2021 г. е предоставен на 45то Народно събрание „Доклад на НБКСРС за извършената дейност през 2020 г.“,
приет на заседание на НБКСРС, проведено на 07.05.2021 г. Докладът съдържа
обобщени данни за разрешаването, прилагането и използването на специалните
разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията,
получена чрез тях, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу
незаконосъобразното използване на СРС;
– Извършване на проверки по постъпили мотивирани сигнали от граждани за
незаконосъобразно прилагане на СРС и при самосезиране.
2. Продукт/услуга: Контрол
НБКСРС извършва контрол в следните направления:
– наблюдение на процедурите по изготвяне на писмени мотивирани искания
за използване на СРС;
– постановяване на съответни съдебни актове по постъпилите искания за
използването на СРС;
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– даване на писмени разпореждания за прилагане, прекратяване и
незапочване прилагането на СРС;
– съхраняване на получената чрез СРС информация;
– унищожаване на получената чрез СРС информация, която не е послужила
за изготвянето на веществени доказателствени средства.
Реализираните през 2021 г. дейности по предоставяне на продукта/услугата
включват:
– Изискване на информация от органите и структурите по чл. 13, 15 и 20 от
ЗСРС в рамките на своята компетентност;
– Проверка на редовността на водене на регистрите при органите и
структурите по чл. 13, 15 и 20 от ЗСРС за тяхната дейност по закона заедно със
съхраняваните искания, разрешения и разпореждания по използването и
прилагането на специални разузнавателни средства, както и за съхраняването и
унищожаването на придобитата чрез тях информация;
– В изпълнение на задачата по чл. 34б, ал. 1 от ЗСРС Националното бюро е
издало задължителни за органите, осигуряващи и прилагащи специалните
разузнавателни средства, указания, свързани с подобряване режима на тяхното
използване и прилагане;
– Сезирани са органите на прокуратурата, ръководителите на органите и
структурите по чл. 13, 15 и 20 от ЗСРС – при наличие на данни за неправомерно
разрешаване, използване и прилагане на СРС, съответно съхраняване или
унищожаване на придобитата чрез тях информация;
– За 2021 година в НБКСРС са постъпили 142 сигнала от граждани с
твърдения, че спрямо тях са прилагани неправомерно СРС. Националното бюро се
е самосезирало по отношение на 149 лица, като са разгледани общо 291 преписки;
– За 2021 г. НБКСРС извърши 254 комплексни проверки на органите по чл.
13, чл. 15, 34н и чл. 20 ЗСРС.
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Отчет на показателите за изпълнение на бюджетната програма
8500.01.01 Бюджетна програма „Контрол на специалните
разузнавателни средства“
Показатели за изпълнение
1. Брой проверки

Мерна
единица

Целева
стойност

Брой

200

О тчет
545

За 2021 г. стойността на показателя за изпълнение на бюджетната програмата
е 545 извършени комплексни и инцидентни проверки.
Източници на информация за данните по показателите за изпълнение
Цялата информация за наличността и качеството на данните по показателите
за изпълнение на програмата се събира, обобщава, анализира и съхранява в
НБКСРС. Данните са достатъчно надеждни и качествени.
Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху
непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Възникналата през 2020 г. ситуация в световен мащаб и необходимостта да
се осъществява дейност в условията на извънредна епидемична обстановка на
територията на Република България продължават да са фактор в известна степен по
отношение реализирането на някои необходимоприсъщи дейности през отчетната
година.
Не е оказало съществено влияние върху резултатите от осъществявания
надзор на процедурите, разписани в ЗСРС, прекратяването на пълномощията на
заместник-председателя на НБКСРС в рамките на 2021 г.
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Отчет на разходите по бюджетните програми
№
І.

8500.01.01 Бюджетна програма „Контрол на специалните
разузнавателни средства“
(в лева)
Общо ведомствени разходи:

Отчет

1693700

1500400

1490809

Персонал

1203700

1150625

1146948

Издръжка

391700

244475

239343

98300

105300

104518

1693700

1500400

1490809

Персонал

1203700

1150625

1146948

Издръжка

391700

244475

239343

98300

105300

104518

Общо разходи по бюджета (І.1):

1693700

1500400

1490809

Общо разходи:

1693700

1500400

1490809

21

21

18

Капиталови разходи
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

1

Уточнен
план

Закон

Капиталови разходи

Численост на щатния персонал
Численост на извънщатния персонал

Отговорност за изпълнение на програмата
Отговорността за изпълнението на програмата се носи от НБКСРС като
колективен орган, неговият председател и служители на ръководни длъжности.
Справка за разходите по функционална област и бюджетна програма,
утвърдени със ЗДБРБ за 2021 г. към 31.12.2021 г. по бюджета на НБКСРС
Разходи (в хил. лв.)
№

1.

Наименование на функционалната област/бюджетната програма

Закон

Уточнен
план

Отчет

Функционална област „Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане
и използване на специални разузнавателни средства“

1 693.7

1 500.4

1 490.8

Бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни средства“

1 693.7

1 500.4

1 490.8

ОБЩО:

1 693.7

1 500.4

1 490.8
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