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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ” 
1000 София, ул. „6-ти септември“ № 29, 

тел.: +359 2 982 4971; факс: +359 2 946 1339; е-mail: dato@dato.bg 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА 

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2023 И 2024 г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ  

НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ,,ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ” 

 

 

 

І. МИСИЯ 

Мисията на Държавна агенция „Технически операции” (ДАТО) е, чрез 

законово определените ѝ функции по осигуряване и прилагане на специални 

разузнавателни средства (СРС) и изготвяне на веществени доказателствени 

средства (ВДС) за нуждите на наказателния процес, във взаимодействие с 

компетентните държавни органи, да се постигне състояние на обществото и 

държавата, при което са защитени основните права и свободи на човека и 

гражданина, териториалната цялост, независимостта и суверенитетът на 

страната, като е гарантирано демократичното функциониране на държавата и 

гражданските институции. 
 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ  

Визията за развитие на организационната култура и капацитета на 

ДАТО е свързана с усъвършенстването ѝ с цел изпълнение на законовите 

разпоредби при отчитане динамиката на средата на сигурност и е в 

съответствие с мисията на Агенцията. Чрез подобряване на 

институционалния и административен капацитет на ДАТО, усъвършенстване 

и утвърждаване на системите за обучение и повишаване на професионалната 

квалификация и усъвършенстване на вътрешноведомствените документи, 

регулиращи дейността по осигуряване и прилагане на СРС се цели оптимално 

разпределение на ресурсите за постигане на ефективно управление, работа и 

контрол, осигуряване на устойчивост на наложените добри практики за 

всички процеси и дейности, и създаване на условия за организационно 

самоусъвършенстване.  

Държавна агенция „Технически операции” осъществява дейността си в 

динамична среда, поради което е необходимо непрекъснато развитие на 
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капацитет, даващ възможност за гъвкавост и адекватна реакция на 

възникващите в естеството на работа промени. Предизвикателствата, пред 

които е изправена Агенцията, обуславят и необходимостта от постоянно 

инвестиране в човешките ресурси, както и способността за измерване и 

наблюдение изпълнението на задачите. 
 

ІІІ. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОСИГУРЯВАНЕТО И 

ПРИЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА С 

ЦЕЛ ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

Визията за развитието на политиката в областта на осигуряването и 

прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на 

националната сигурност и опазване на обществения ред е формиране на 

модерни, технически обезпечени и ефективни структурни звена с 

висококвалифициран и мотивиран персонал, ползващ и прилагащ в своята 

дейност съвременни средства и способи, съобразени с тенденциите в средата 

за сигурност, с цел пълноценно осигуряване на оперативно-издирвателните и 

разузнавателните структури, органите на досъдебното производство и съда с 

информация, получена в резултат на прилагане на СРС, при стриктното 

спазване на нормативните актове, регламентиращи тази дейност. 

Ползата/ефектът за обществото от изпълнението на политиката се 

изразява в предотвратяване и разкриване на тежки умишлени престъпления, 

защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и 

обществения ред. 

Стратегическа и оперативни цели 

Държавна агенция „Технически операции” изпълнява стратегическа и 

оперативни цели, подчинени на законовите ѝ задължения, и съобразени с 

осъществяваните функции като служба за сигурност. 

Стратегическа цел: 

Ефективно подпомагане на дейностите, свързани със защита на 

националната сигурност и наказателния процес. 

Оперативни цели: 

1. Осигуряване и прилагане на СРС за предотвратяване, разкриване и 

документиране на тежки умишлени престъпления и защита на националната 

сигурност; 

2. Изграждане и развитие на комуникационни и информационни 

системи, информационни фондове, специализирани системи за защита и одит, 

софтуерни продукти и технически средства, предназначени за подпомагане и 

пряко изпълнение на дейностите по осигуряване и прилагане на СРС. 
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Сведения за организацията, способите, средствата и информацията за 

прилаганите, съгласно законовите разпоредби специални разузнавателни 

средства от ДАТО, попадат в списъка на категориите информация, 

подлежаща на класификация като държавна тайна, съгласно Приложение 1 

към чл. 25 на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).  
 

ІV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. 

И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2023 И 2024 Г.  

Описание на приходите 
 

ПРИХОДИ Проект  

2022 г. 

Прогноза  

2023 г. 

Прогноза  

2024 г. (в хил. лв.) 

    

Общо приходи: 92,0 92,0 92,0 

Данъчни приходи    

Неданъчни приходи 92,0 92,0 92,0 

Приходи и доходи от собственост 85,0 85,0 85,0 

Глоби, санкции и наказателни лихви 5,0 5,0 5,0 

Други приходи 18,0 18,0 18,0 

Внесен ДДС и други данъци върху продажбите -16,0 -16,0 -16,0 

 

Планираните собствени бюджетни приходи по проектобюджета за 

2022 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2023 и 2024 г. на ДАТО са в 

размер на 92,0 хил. лв. за всяка година. 
 

Описание на разходите 
 

 
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ  

Консолидирани разходи Ведомствени разходи 
Администрирани 

разходи И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 

Код*  
Закон  2021 г.  

(в хил. лв.) 

Общо 

разходи 

По 
бюдже

та на 

ПРБ 

По други 

бюджети 
и сметки 

за 

средства 
от ЕС 

Общо 

ведомствени 

По 

бюджет
а на ПРБ 

По други 

бюджети 
и сметки 

за 

средства 
от ЕС 

Общо 

админис
трирани 

По 

бюд

жет
а на 

ПРБ 

По 

други 

бюдже
ти и 

сметки 

за 
средств

а от ЕС 

8600.00.00 Общо разходи 70 648,3 70 648,3  70 648,3 70 648,3     

8600.01.00 

Политика в областта на 

осигуряването и прилагането 

на специални разузнавателни 

средства с цел защита на 

националната сигурност и 

опазване на обществения ред 

70 648,3 70 648,3  70 648,3 70 648,3     

8600.01.01 Бюджетна програма 
,,Технически операции" 70 648,3 70 648,3  70 648,3 70 648,3   
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ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ  

Консолидирани разходи Ведомствени разходи 
Администрирани 

разходи И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 

Код*  
Проект 2022 г.  

(в хил. лв.) 

Общо 
разходи 

По 

бюдже
та на 

ПРБ 

По други 

бюджети 

и сметки 
за 

средства 

от ЕС 

Общо 
ведомствени 

По 

бюджет

а на ПРБ 

По други 

бюджети 

и сметки 
за 

средства 

от ЕС 

Общо 

админис

трирани 

По 
бюд

жет

а на 
ПРБ 

По 
други 

бюдже

ти и 
сметки 

за 

средств
а от ЕС 

8600.00.00 Общо разходи 70 841,0 70 841,0  70 841,0 70 841,0     

8600.01.00 

Политика в областта на 

осигуряването и прилагането 

на специални разузнавателни 

средства с цел защита на 

националната сигурност и 

опазване на обществения ред 

70 841,0 70 841,0  70 841,0 70 841,0     

8600.01.01 Бюджетна програма 

,,Технически операции" 70 841,0 70 841,0  70 841,0 70 841,0   
 

 

 

 

 

 
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ  

Консолидирани разходи Ведомствени разходи 
Администрирани 

разходи И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 

Код*  
Прогноза 2023 г.  

(в хил. лв.) 

Общо 

разходи 

По 
бюдже

та на 

ПРБ 

По други 

бюджети 
и сметки 

за 

средства 
от ЕС 

Общо 

ведомствени 

По 

бюджет
а на ПРБ 

По други 

бюджети 
и сметки 

за 

средства 
от ЕС 

Общо 

админис
трирани 

По 

бюд

жет
а на 

ПРБ 

По 

други 

бюдже
ти и 

сметки 

за 
средств

а от ЕС 

8600.00.00 Общо разходи 70 905,0 70 905,0  70 905,0 70 905,1     

8600.01.00 

Политика в областта на 

осигуряването и прилагането 

на специални разузнавателни 

средства с цел защита на 

националната сигурност и 

опазване на обществения ред 

70 905,1 70 905,1  70 905,1 70 905,1     

8600.01.01 Бюджетна програма 

,,Технически операции" 70 905,1 70 905,1  70 905,1 70 905,1   
 

 

 

 

 
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ  

Консолидирани разходи Ведомствени разходи 
Администрирани 

разходи И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 

Код*  
Прогноза 2024 г.  

(в хил. лв.) 

Общо 

разходи 

По 
бюдже

та на 

ПРБ 

По други 

бюджети 
и сметки 

за 

средства 
от ЕС 

Общо 

ведомствени 

По 

бюджет
а на ПРБ 

По други 

бюджети 
и сметки 

за 

средства 
от ЕС 

Общо 

админис
трирани 

По 

бюд

жет
а на 

ПРБ 

По 

други 

бюдже
ти и 

сметки 

за 
средств

а от ЕС 

8600.00.00 Общо разходи 70 905,0 70 905,0  70 905,0 70 905,1     

8600.01.00 

Политика в областта на 

осигуряването и прилагането 

на специални разузнавателни 

средства с цел защита на 

националната сигурност и 

опазване на обществения ред 

70 905,1 70 905,1  70 905,1 70 905,1     

8600.01.01 Бюджетна програма 

,,Технически операции" 70 905,1 70 905,1  70 905,1 70 905,1   
 

 

 

 
 



5 

Описание на финансирането на консолидираните разходи 
Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в 

програмния бюджет 

(в хил. лв.) 

Проект 

 2022 г. 

Прогноза  

2023 г. 

Прогноза  

2024 г. 

    

Общо консолидирани разходи: 70 841,0 70 905,0 70 905,1 

Общо разчетено финансиране: 70 841,0 70 905,0 70 905,1 

От бюджета на ПРБ 70 841,0 70 905,0 70 905,1 

   От други бюджети и сметки за средства от ЕС 0 0 0 

 

V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ 

РАЗХОДИ 

8600.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ” 

При разработването на бюджетна програма „Технически операции” са 

спазени основните принципи за постоянна обвързаност между поставените 

цели за развитие и потребността от ресурси за тяхното постигане, както и за 

осигуряване на условия за ефективен контрол и прозрачност на извършваните 

разходи. Приоритетно ресурсите са насочени към звената, отговорни за 

създаване на основния продукт от дейността, като се осигурява 

законосъобразно, ефективно и прозрачно организиране на дейностите и 

процесите при провеждане на обществени поръчки и разходване на 

финансови средства. Разработват се и се въвеждат в експлоатация нови 

съвременни технически средства и системи за обезпечаване прилагането на 

СРС, които да са адекватни на средата и на постиженията в областта на 

техниката и технологиите. Изграждат се системи за сигурност за повишаване 

нивата на конфиденциалност, интегритет и достъпност, както и за 

осигуряване на автентичност и безотказност на информационните ресурси, 

системи и услуги.  

Цели на бюджетната програма 

Извършване на оперативно-техническа дейност за разкриване и 

документиране на престъпления и изготвяне на ВДС за целите на 

наказателния процес и защита на националната сигурност, за обезпечаване на 

оперативно-издирвателните и разузнавателни структури, органите на 

досъдебното производство и съда с информация, получена от прилагането на 

СРС, при стриктното спазване изискванията на Наказателно-процесуалния 

кодекс и Закона за специалните разузнавателни средства. 

Спецификата на дейността, осъществявана от ДАТО, не дава 

възможност за детайлно определяне на целеви стойности по показателите за 

изпълнение. 
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Информация за наличността и качеството на данните 

Цялата информация за наличността и качеството на данните по 

показателите за изпълнение на програмата се събира, обобщава, анализира и 

съхранява в Държавна агенция „Технически операции“. Данните са 

достатъчно надеждни и качествени, за да покажат напредъка на Агенцията в 

постигането на поставените цели на програмата. 

Предоставяни по програмата продукти/услуги  

Във връзка с дейността по осигуряване и прилагане на СРС, Агенцията 

предоставя следните продукти/услуги: обезпечаване оперативно-

издирвателната дейност и дейността по разкриване и доказване на 

престъпления от органите по чл. 13 от ЗСРС, чрез осигуряване и прилагане на 

СРС; използване на СРС за опазване на живота или имуществото на лица, 

които са дали писмено съгласие за това; използване на СРС по отношение на 

дейности, свързани със защита на националната сигурност.  

За предоставяне на посочените услуги ДАТО извършва определените от 

законодателя в чл. 19 б от ЗСРС дейности. 
 

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни 

параграфи на програмата 
(в хил. лв.) 

№ 
8600.01.01 Бюджетна програма 

„Технически операции”  

Отчет 

2019 г. 

Отчет 

2020 г. 

Закон 

2021 г. 

Проект Прогноза Прогноза 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

         

І. Общо ведомствени разходи: 55 740,4 63 527,8 70 648,3 70 841,0 70 905,1 70 905,1 

  Персонал 47 866,1 56 274,2 62 328,3 62 521,0 62 585,1 62 585,1 

  Издръжка 3 222,2 2 873,6 4 269,0 4 269,0 4 269,0 4 269,0 

  Капиталови разходи 4 652,1 4 380,0 4 051,0 4 051,0 4 051,0 4 051,0 

1 
Ведомствени разходи по 

бюджета на ПРБ: 
55 740,4 63 527,8 70 648,3 70 841,0 70 905,1 70 905,1 

  Персонал 47 866,1 56 274,2 62 328,3 62 521,0 62 585,1 62 585,1 

  Издръжка 3 222,2 2 873,6 4 269,0 4 269,0 4 269,0 4 269,0 

  Капиталови разходи 4 652,1 4 380,0 4 051,0 4 051,0 4 051,0 4 051,0 

 
Общо разходи по бюджета (I.1) 55 740,4 63 527,8 70 648,3 70 841,0 70 905,1 70 905,1 

  Общо разходи: 55 740,4 63 527,8 70 648,3 70 841,0 70 905,1 70 905,1 
 

Основното направление и приоритет в дейността на ДАТО е 

поддържане на високо ниво на контрол по отношение на осигуряване и 

прилагане на СРС. Ще продължи наблюдението на всички нива на въведените 

мерки, с цел гарантиране правомерното прилагане на СРС. 

Агенцията усъвършенства организацията на работа, което осигурява 

устойчивост на наложените добри практики за всички процеси и дейности и 

създава условия за организационно самоусъвършенстване. 


