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Дисертационният труд е обсъден на катедрен съвет на 12.04.2021 г. и е 

насочен от катедра „Национална и международна сигурност” при факултет 

„Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски” за защита 

пред Научно жури – София, по научната специалност „Военнополитически проблеми 

на сигурността”.           

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 07.07.2021 г. от 14:30 часа в 

зала А-3 на Военна академия „Г. С. Раковски”. 
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I. Обща характеристика на дисертационния труд 

Актуалност и значимост 

Използването на информатори за противодействие на престъпността и за защита 

на националната сигурност е едно от най-ефективните средства в арсенала на службите 

за сигурност и обществен ред по света. В САЩ информатори се използват активно и 

ефективно, както за борба с организираната престъпност, така и за придобиване на 

разузнавателна информация и разкриване на терористични актове. Натрупаният опит е 

значителен и изучаването му би имало положително значение за българските служби за 

сигурност и обществен ред.  

Разглеждането на уредбата на САЩ за работа с информатори е обосновано от 

различни гледни точки:  

САЩ са партньор на страната ни в НАТО и на службите ни за сигурност, като 

концентрират изключително голям опит в работата с информатори, включително 

придобит и в условията на военни конфликти на територията на държави от Близкия 

Изток.  

Прилаганата от Министерство на отбраната (МО) на САЩ доктрина за работа с 

лица-източници има пряко отражение и в структурите на Организацията на 

Северноатлантическия договор (НАТО), тъй като въоръжените сили на САЩ играят 

съществена роля и имат голямо значение за дейността на НАТО дори и чисто 

доктринално. Познаването на стъпките и технологията на действие на партньорските 

разузнавателни служби и служби за сигурност, оказва ефект на сближаване на 

тактиките и съответно облекчаване на отношенията по взаимодействие между 

въоръжените сили и службите, както организационно, така и тактически. 

Разполагането на въоръжени сили на САЩ на територията на държави- членки 

на НАТО в Европа дава допълнителна тежест на приложението и споделянето на 

подходите за работа с източници сред въоръжените сили, разузнавателните и 

контраразузнавателни служби на САЩ съвместно с техните партньори от други 

държави-членки на НАТО. Този факт придобива специална тежест на Балканите (Южен 

фланг на НАТО) и във военните връзки с Литва, Латвия, Естония (Източен фланг на 

НАТО), както и в светлината на разполагането на американски сили в Полша. За 

допълване на картината, даваща яснота за военното присъствие на САЩ в Европа, 

може да се приведат данни за 2020 г. и 2021 г.  за разположените военни контингенти в 

редица държави в Европа при обща численост над 73 177 за 2020 г. и 70 990 за 2021 г., 

без силите в Турция. Конкретните числа не са посочени самоцелно, а са в 
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потвърждение на извода, че сили с такава численост предполагат оперативно 

обезпечаване, както разузнавателно и контраразузнавателно, така и от страна на 

Военната полиция (ВП) на САЩ, което означава, че използването на човешки 

източници (лица-източници), е средство активно прилагано на териториите на различни 

държави от ЕС.         

Познаването на уредбата за работа с информатори е от значение не само за 

военнизираните структури, а добавя стойност и в работата на оперативните дирекции 

на МВР и съответните специализирани дирекции на ДАНС.  

Подобно проучване е полезно за оперативни служби в МВР и аргумент за това е 

изследването проведено в Академията на МВР на тема „Оперативно-издирвателни 

мероприятия на полицията за противодействие на престъпността“ (2019 г). В него се 

разглеждат въпроси, които ясно показват нуждата от познаване на чуждестранна 

оперативна доктрина за работа с информатори. На въпрос дали са запознати с начина, 

по който е организирана дейността по полицейско разузнаване в други държави, 

отговорилите отрицателно са 69.1%. Необходимостта от запознаване с такива практики, 

извеждането на положителни страни и възможни институти, които да бъдат подложени 

на обсъждане за приемане и в българската вътрешноведомствена уредба, е видна. Чрез 

познаването на теоретичните аспекти на уредбата в САЩ може да се изведат добри 

практики, да се разберат и използваните подходи, да се формира modus operandi на 

чужди специални служби, което да доведе до подобряване на подготовката на 

оперативния състав на службите за сигурност и обществен ред.  

Може да се сподели разбирането, че правилата на САЩ за работа с 

информатори, прилагани от цивилни и военни структури, ще намерят своето 

проявление навсякъде в Европа, т.е. налице е ясна необходимост те да се познават от 

службите за сигурност достатъчно добре, за да се разбира придобитата информация, 

осъщественият обмен и ефективно да се взаимодейства с правоохранителни и военни 

структури на САЩ. Разглежданата уредба, както на цивилни правоохранителни органи, 

така и на военни структури, се явява също и модерна научно-обоснована доктрина, 

която е създадена от държавата с най-висок научен потенциал в областта на 

сигурността. 

Цел на докторската дисертация. Въз основа на сравнителен анализ, синтез на 

правната регламентация и емпирично изследване на съдебната практика по дела за 

финансиране и оказване на подкрепа на терористични организации, да бъде изведен 

теоретичен модел за реципиране на приложими правни институти в Република 
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България при отчитане особеностите на англо-саксонската правна система и традиция в 

изграждането на националната сигурност. 

Обект на изследването са обществените отношения във връзка със събирането 

на информация от доброволни сътрудници на службите за сигурност и обществен ред за 

целите на опазването на националната сигурност.  

Предмет на докторската дисертация са особеностите на регламентацията на 

доброволното сътрудничество на гражданите при различните категории, а именно - 

информатори, конфиденциални източници и физически лица-източници на информация.  

За постигане на целта на изследването в дисертацията са решени следните 

изследователски задачи: 

1. Анализирани са с цел преценка на тяхната съвместимост с българската 

практика, подходите за правна регламентация на работата с доброволни сътрудници от 

правоохранителните органи, ФБР и МО и са изведени основните елементи на 

категориите: информатор, конфиденциален източник, физически лица-източници на 

информация. 

2. Систематизирана е матрицата на действията, техниките, тактиките и 

процедурите за работа с информатори посредством проучване и анализ.  

3. Изследвана е технологията за работа с информатори при разкриване на 

престъпления по оказване на подкрепа и предоставяне на ресурси на чуждестранни 

терористични организации; 

4. Въз основа на анализ на съдебната практика в САЩ е изведен модел на 

въвеждане на информатор или служител под прикритие в терористична организация 

или сред лица, заподозрени в оказване на подкрепа на терористична организация; 

5. Изведени са някои положителни страни на американската доктрина и са 

изготвени предложения за приемане и прилагане от службите за сигурност и обществен 

ред в България, което представляват и поуките за страната ни. 

Основна теза на дисертационното изследване – при работата с информатори в 

България е подходящо да се използват някои подходи и тактики, приложими в 

американската доктрина за работа с източници. 

Методология и инструментариум. Общият научно-изследователски метод в 

дисертационното изследване е системният подход. Приложен е системен подход, 

обвързващ уредбата на различни служби в САЩ - общи и специфични документи, 

инструкции, наръчници, съвместни публикации, полеви устави, тактически 

публикации, заповеди и др. Прилагат се и традиционните методи за научно изследване: 
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изучаване на съвременната уредба на САЩ за работа с информатори при полицейски 

органи - проучени са 40 полицейски инструкции, наръчници на ФБР, US Marshals, 

Военна полиция, Корпус на морската пехота, DIA и др. Приложен е анализ и синтез на 

доктрините за работа с информатори в САЩ. Проучени са 75 дела с повдигнати 

обвинения на извършителите за оказана поддръжка на чуждестранна терористична 

организация, по които за разкриване на извършителите и доказване на вината им, са 

били използвани информатори. 

Изследването е проведено при следните ограничения: дисертация няма за цел да 

измества приетата и утвърдена оперативна терминология и понятиен апарат в службите 

за сигурност и обществен ред на Република България, а само да представи гледна точка 

на САЩ като партньорска страна. Времеви аспекти на разглежданите, анализирани и 

сравнявани актове също са въведени с цел да се ограничи разпростирането върху 

актове, приети и прилагани далеч назад във времето. В разработката се представят 

актове, приети и прилагани от правоохранителните органи на САЩ в периода 2009-

2019 г., където те са достъпни в публичното пространство, а проучените дела са водени 

в периода 2015-2020 г. 

Потребители на получените научни и научно-приложни резултати могат да 

бъдат на служби за сигурност и обществен ред в България, обучаеми в Академия на 

МВР, Военна академия „Г.С. Раковски“, Държавна Агенция „Национална сигурност“, 

Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военно разузнаване“, членове и лица, 

подпомагащи дейността на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред при 

Народното събрание, слушатели, студенти и специализанти, които желаят да подобрят 

своята квалификация, в съответствие с изискванията на образователните стандарти в 

образователно направление 9.1. „Национална сигурност”. 

II. Кратко съдържание на дисертационния труд 

Съдържанието на научното изследване е структурирано в увод, четири глави, 

общи изводи и заключение. Обемът на труда е 257 страници, от които 244 страници 

изложение на съдържанието, 13 страници библиография, както и 20 страници 

приложения. Дисертацията съдържа 3 таблици и 22 фигури. Библиографският списък е 

от 200 източника на български, английски, руски и украински езици, които реално са 

използвани и цитирани в работата. От тях 56 са на кирилица, 144 на латиница. 

Проучени са 75 наказателни дела на английски език. Използвани са 28 интернет 

страници.  
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В увода е описана общата концепция на научното изследване. Обосновани са 

актуалността и значимостта на темата, формулирани са обектът, предметът, целта и 

задачите на изследване, изложени са основните подходи и методи на изследване и е 

посочена неговата практико-приложна насоченост. 

В първата глава на дисертационното изследване „Развитие на понятието за 

информатор в американската полиция. Правна уредба, сравнение, изисквания и 

ограничения“ накратко е представена средата за сигурност в страната, както и някои от 

българските автори, работили по проблематиката, касаеща доброволни сътрудници в 

последните 40 години с цел да се покаже, че в българската теория институтът на 

доброволното сътрудничество е изследван и използван на практика. Акцентът е върху 

важността на информаторите, прогласена от съдебната практика в САЩ -  стабилен 

фундамент, даващ легална основа на правоохранителните органи да използват 

информатори. Върховният съд на САЩ ги нарича „жизненоважна част от защитния 

арсенал на обществото“. Детайлно са разгледани понятията за „информатор“, които се 

ползват от полицията в различни щати на САЩ. Полицейските служби на САЩ от 

различните щати приемат свои собствени правила за работа с информатори, относими 

за съответната служба и в тези правила те дават определение какво се разбира под 

„информатор“. Определението има различни елементи, като някои от тях са общи за 

различните градове и щати, но като цяло няма единна инструкция или заповед, 

определяща едно общо нормативно понятие „информатор“. Анализирани са 40 

инструкции и заповеди за работа с информатори на различни полицейски служби в 23 

щата.  

Представени са понятията за източник на информация като най-обща категория 

за полицията на САЩ, но също така са анализирани понятията „платен 

конфиденциален информатор“, сключваният с него договор за сътрудничество, 

„конфиденциален източник“, „участващ информатор“ и други, ясно сочещи към 

платената и управлявана форма на сътрудничество на лицата с полицията. Друга 

отчетливо представена категория е „гражданин-информатор“ или „загрижен 

гражданин“, т.е. лице предоставило информация и/или съдействие за разкриване на 

престъпна дейност, оказвало съдействие доброволно и безвъзмездно, водено от 

желание да намали престъпността.  

Информатор в хода на наказателно производство (defendant/consideration 

informant) също е приложима и използваема категория в САЩ, т.е. това е лице, което 

предоставя информация на полицията за извършени или подготвяни престъпления 
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срещу преразглеждане на висящо наказателно производство срещу него или съответно 

някаква форма на по-благоприятно третиране при произнасяне на присъда. За работата 

с такива информатори се изисква одобрение на помощник-главен прокурор. 

Представена е и правната възможност някои полицейски служби в САЩ да работят и с 

т.нар. „несъзнателни информатори“ (unwitting informants) - лица, замесени в престъпна 

дейност и действащи като посредници за договарянето на незаконни сделки, 

контрабанда на стоки или които по друг начин неосъзнато действат като информатори.  

Разгледаните и анализирани определения имат сходни черти, но и различия, 

някои настояват на конфиденциалния характер на сътрудничеството, други на 

платената основа, на достъпа до информация, трети на надеждността. Всичко това са 

елементи, без които доброволното сътрудничество е невъзможно. Въз основа на 

анализираните определения за „информатор“ е предложено едно общо определение, 

което е адаптирано за българската практика и може да бъде прието в нормативен акт: 

„Информаторът е лице, одобрено и регистрирано от оперативната структура, което чрез 

конфиденциална връзка със служител на тази структура, предоставя значима и 

достоверна информация. Такова лице може да има предишна криминална история или 

полицейска регистрация, но трябва да е демонстрирало надеждност при предоставянето 

на ценна информация повече от два пъти. Информаторът може да сътрудничи въз 

основа на заплащане, благоприятно съдебно третиране за извършено престъпление или 

безвъзмездно“.  

Разгледана и анализирана e възрастта на информатора - специално дискутиран 

въпрос в отделните правила за работа с информатори на полицията на отделните щати 

в САЩ, разкриващ вариации в уредбата и според насочеността на противодействието 

на престъпността. Възрастта варира и позволява вербуването на информатори 

навършили 17 или 18 години, а в по-редки случаи 16 години. Посочени са изискванията 

за предварително разрешение при привличане към сътрудничество на лица под 

определена възраст.  

В глава първа са представени и ограниченията, приложими за 

конфиденциалните информатори. Такива са т.нар. „нежелани информатори“ - лица, 

които имат сериозни изкривявания в поведението или сериозни престъпни прояви в 

миналото, което ги прави не особено надеждни с оглед предоставяне на оперативно 

значима информация,  опазване в тайна на сътрудничеството, а дори и физическа 

заплаха за сигурността на полицейския служител, поради което привличането им не се 

окуражава. В резултат на проучените материали не се установи полицията в САЩ да се 
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използва фигура подобна на резидента.  

От направения преглед на категориите конфиденциални източници и 

информатори, се установи, че има разнообразие при дефинирането им, което се 

определя от спецификата на работата на полицията в различните щати и насочеността й 

на действие. Разчита се както на формално вербувани и платени информатори, така и 

на съдействащи граждани (доверени лица).  

Наръчниците на полицията не отделят специално внимание на мотивите за 

сътрудничество, а на ценността на самия факт на сътрудничество: възможностите и 

надеждността на източника. Не се забранява установяването на отношения с 

непълнолетни информатори, като се отдава предпочитание на събирането на 

информация от непълнолетни без те да се категоризират като конфиденциални 

информатори (други форми на сътрудничество са по-предпочитани). 

В разглежданата глава е анализиран и процесът на привличане и регистрация на 

информатори от полицията в отделните щати. Чисто технологично процедурата на 

привличане към сътрудничество разкрива сходни характеристики и стъпки при 

различните щати, поради което в главата е направено сравнително общо описание с 

очертаване на индивидуални изключения, където има такива. Водещите критерии на 

повечето полицейски служби за оценка на кандидата за вербовка са неговата „полза“ и 

„ценност“, ако бъде привлечен като източник на полицията. Преценката за тяхната 

наличност се извършва съобразно: риск за обществото от привличането на лицето и от 

вида престъпление, което се разследва; престъпната история на кандидата; 

обстоятелства около арести и обвинения на лицето; надеждност и зависимост на 

лицето. Като практика на вербовката присъстват двама служители, като се попълват 

карти на конфиденциален информатор и се подписва договор с лицето. Много важен 

общ детайл, който е установен в полицията на САЩ, е информаторът да бъде 

инструктиран и да му бъдат пояснени правата, задълженията и забраните, които са 

приложими в отношенията му с полицията. Проведен е основният принцип, че 

информаторът не принадлежи на ръководещия го полицейски служител, а е актив на 

полицията.  

При проучване на лицето като кандидат за информатор полицейските служби на 

САЩ предварително събират много информация и извършват процес на 

деконфликтиране, т.е. проверка дали лицето не се използва вече като информатор от 

друга служба или агенция. Системата за деконфликтиране е автоматична, но нищо в 

правната уредба не препятства и запитвания за наличие на конфликт пряко от един 
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полицейски или федерален орган към друг. 

Представен е начинът на работата и срещите с информатори. В резултат на 

проучените материали и правна уредба се установи, че се наблюдава сходство при 

изискванията на полицейските служби в различни щати за провеждане на срещи. Всяко 

взаимодействие с информатора следва да се извършва при най-висока степен на 

конфиденциалност и при никакви обстоятелства не следва да се разкрива в разговори с 

трети лица самоличността на информатора. На среща с информатора присъстват най-

малко двама служители на полицията. Това е сравнително универсално правило на 

полицейските служби за работа с информатори в САЩ предвид рисковия характер на 

дейността и с оглед запазване на сигурността на полицейските служители. Проучването 

показва, че честота на срещите зависи от различни обстоятелства и може да варира. 

Единно становище за честота на срещата не може да бъде изведено, но разумният 

период е не по-дълъг от 60 календарни дни, който би се прилагал в различни граници 

според ценността на сътрудника, линията на работа и ценността на информацията. За 

всяка проведена среща с информатор полицията на САЩ изисква изготвянето на 

доклад, като допуска предаване на информацията да се извърши и без лична среща, а 

по друг способ.  

Анализиран е институтът на т.нар. „одобрено участие в незаконна дейност“ на 

информатор. Използването на информатори е активно действие от страна на полицията 

за получаване на информация, което понякога по изключение налага и участието на 

информатора в престъпна дейност. Процедурите използват израз otherwise illegal 

activity, т.е. участие в „одобрена противозаконна дейност“ – което винаги става с 

изрично разрешение на ръководещия офицер и има определена цел. Изискването е да 

има изрично оправомощаване (authorization) за участие в престъпна дейност, ако е 

необходимо за придобиване на информация или доказателства за успешното 

завършване на разследването, което няма да е възможно без подобно оправомощаване 

и  за предотвратяване на смърт, сериозно телесно увреждане или сериозно повреждане 

на имущество. При спазване на генерално изискване ползите от участието в престъпна 

дейност да се повече от рисковете. При всички хипотези одобряването на участие в 

престъпна дейност може да доведе до събирането на изключително ценна оперативна 

информация и за изграждане на сериозно доверие спрямо информатора сред 

престъпните среди. Рисковете, съпътстващи това одобрение, са сериозни и може да 

минират успешното приключване на наказателни производства, а понякога дори и 

изцяло започването им, предвид съучастието на информатора.  
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Използването на информатори в главата е застъпено като накратко е 

представено използването на това средство при доверителна сделка, претърсване и 

изземване въз основа на получена информация от информатор, събиране на друга 

значима разузнавателна информация.  

Проучени са възможностите за заплащане на информатори за техните услуги. 

Всички разгледани и анализирани процедури уреждат възможността даден информатор 

да получи заплащане за предоставената информация. Процедурите са различни по 

детайлност на уредбата и по уговорения минимален размер на сумите, което говори, че 

част от информаторите на полицията са само парично мотивирани за разкриване на 

оперативно значима информация. Разбира се, има правни текстове определящи, че 

компенсирането на информаторите не е предпочитана практика, информацията и/или 

услугите, които са предоставени и потенциалните ползи за полицията трябва да имат 

значима правоохранителна стойност, за да се извърши компенсиране, т.е. разчита се на 

информатори, сътрудничещи на доброволна основа без заплащане и се насърчава 

търсенето именно на такива лица. Макар че въпросът за заплащането на информатор да 

е чувствителен, процедурите в САЩ го обсъждат чисто технологично. Този 

технологичен аспект е очертан чрез описание на формуляри, процедури, време за 

отчетност. 

В главата са описани и делата на информаторите. Проучените инструкции и 

документи показват, че в полицейските процедури се въвеждат сравнително прости 

правила за завеждането, видовете и съдържанието на делата на информаторите. 

Принципите са общи и като цяло няма големи разминавания при различните 

полицейски структури в различните щати. Дела се завеждат, както на платените 

информатори, така и на онези, предоставящи информация безплатно. Налице е 

сравнително повтаряща се практика да се завеждат два типа дела: главно дело 

(съдържащо данни за информатора) и работно дело (съдържащо работен номер и данни 

за разследванията, по които е работил информаторът).  

Установено е, че периодичната проверка и оценка на информаторите е 

задължителен етап в поддържането на отношения с тях.  

Изследвани са основанията за приключване на отношения с информатор на 

полицията на САЩ, които са практически и правно логични. Информатори се 

деактивират при загуба на оперативни позиции, нежелание за сътрудничество, 

невлизане в оперативен контакт продължително време. Информатори се изключват при 

умишлено предоставяне на невярна информация, наличие на престъпно поведение, 
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неизпълнение на поставени задачи. Сходни са хипотезите на изключване на сътрудник 

и в оперативно-издирвателната уредба на Украйна  и Русия.  

Специално внимание в главата е отделено на руската оперативна теория за 

доброволното сътрудничество на граждани с органите на МВР. Най-общо то е 

разделено на гласно съдействие, анонимно съдействие, конфиденциално дълготрайно 

съдействие, конфиденциално дълготрайно сътрудничество.  

Изводи от първа глава 

1. Дейността по доброволно сътрудничество с граждани при полицейските 

служби в САЩ е детайлно уредена, почива на ясни принципи на конфиденциалност, 

доброволност, възмездност, делови характер, обоснованост на плащанията, 

принадлежност към отношенията към органите на полицията и др. 

2. Полицията в САЩ, посредством явната си уредба провежда политика на 

обществено приемливо и насърчавано сътрудничество с гражданите.  

3. Придаване на публичност на инструкциите за работа с информатори в 

САЩ повишава доверието в правоохранителните органи и допуска по-голям контрол 

върху работата с доброволни сътрудници. 

4. Институтът на доброволното сътрудничество в САЩ е съдебно признат, 

правно уреден и приемлив като средство за разкриване и разследване на престъпления и 

не се възприема като негативно явление. 

5. Възприемане на явно (некласифицирано) определение за информатор в 

САЩ води до яснота в отношенията „правоохранителен орган-сътрудничещо лице“. 

6. Въз основа на уредбата и практиката по работа с информатори в 

полицията на САЩ в България може да изготвят публични насоки за работа с 

доброволни сътрудници, които да поясняват и представят добри практики на прилагани 

в партньорска държава.  

7. Би било целесъобразно въз основа на уредбата и практиката по работа с 

информатори в полицията на САЩ, ръководството на службите за сигурност и 

обществен ред в България, съвместно с Прокуратурата на Република България, да 

изготвят публични насоки за работа с доброволни сътрудници, които да поясняват и 

представят добри практики, прилагани в партньорска държава. Особената ценност на 

такъв документ би била неговата публичност, която би повишила цялостната 

информираност на правоохранителните и правораздавателни органи по сравнителни 

аспекти за използване на информатори.  
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Във втората глава „Особености при използването на конфиденциални 

източници във Федералното бюро за разследване“ е анализирана и оценена уредбата 

на ФБР за работа с конфиденциални източници. Представянето на уредбата на ФБР за 

работа с информатори е задължителна предпоставка за правилното разбиране и 

разчитане на проучените дела по обвинение в поддръжка на терористична организация, 

тъй като тези дела са водени под надзора на ФБР и от негови териториални структури. 

Очертават се основните положителни страни в доктрината на ФБР, а също се дава и 

възможности за подобряване на някои аспекти на българската уредба, колкото и 

лаконична да е тя в публичната й (некласифицирана) част. 

Отделено е специално внимание на определението за конфиденциален източник 

(КИ), възприето от ФБР, т.е. „всяко физическо лице, за което се вярва, че може да 

предоставя полезна и достоверна информация на ФБР за всяко дело, по което е 

одобрено събиране на информация, и от което лице ФБР очаква или има намерение да 

придобие допълнителна полезна и достоверна информация в бъдеще, и сведенията за 

чиято самоличност, данни или връзка с ФБР налагат конфиденциално водене“. ФБР не 

използва и не дефинира категории информатори, както това прави полицията на САЩ.  

Представени са ролята и отговорностите на служителите на ФБР по работа с КИ 

и нивата на управление – ниво на управление и наблюдение, и ниво за пряка работа с 

източниците (case agent). Установена е възможността да се използват разузнавателни 

анализатори при работа с КИ, съответстващо на принципа за максимално извличане на 

информация от източника. Въведените редица забрани за привличане на определени 

лица за КИ на ФБР позволява да се защити ФБР, но и да се поддържа функционален и 

ефективен апарат от доброволни сътрудници.  

Анализирана е уредбата на ФБР по идентификация, оценка и вербовка на 

конфиденциални източници. Приложим инструмент в оценката на кандидата е т.нар. 

„Type 5 Assessment”, позволяваща всестранно и обективно да се прецени дали лицето е 

подходящо за КИ на ФБР. Петте елемента на оценката са: достъп на лицето до 

информация, доколко то е подходящо според характера и интелигентността си, 

възприемчивост, достъпност на ФБР до лицето, сигурност. Факторите при оценката на 

риска от вербовка, които ФБР отчита са: необходимост от привличането, вероятността 

да уведоми трети лица, вероятността да разкрие негативна за ФБР информация, 

вероятността да се загуби търсената и притежавана информация, вероятността за 

контрол на кандидата. Съпоставката на елементите на оценката и факторите за 

минимизиране на риска са инструментът, използван от ФБР за преценка за привличане 
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на дадено лице като КИ. Изведени са и фазите на „Type 5 Assessment”, а именно: 

идентифициране, осъществяване на оценка и вербовка.  

Формите на вербовка, използвани от ФБР, са изведени и анализът показва, че те 

са по-различни от описаните в оперативната теория в нашата страна. Използват се 

различни подходи при проучването и контакт с кандидата - може да се разкрие или не 

принадлежността към ФБР, както и да се направи проучване чрез пълно прикриване на 

име и принадлежност на проучващия. Цикълът на вербовката е описан в неговите шест 

етапа: идентифициране, оценка, разработване/проучване на лицето, вербовка, 

предаване на друг агент или прекратяване на връзката. Нормативно при проучването е 

установено, че основите на вербовката при ФБР са предимно финансови, но е 

възможно и прилагане на по-благоприятно третиране в наказателното производство на 

сътрудничещото лице, ако той е и извършител на престъпление.  

В глава втора са описани действията по регистриране и започване на работа с 

източника, когато вербовката е приключила успешно. Регистрационните реквизити са 

значителни, включително и избора на кодово име и номер на КИ. По време на 

вербовъчната беседа лицето се запознава с правата си и прави правнообвързващи 

изявления, че разбира задълженията и ограниченията, които му се налагат, както и 

подписва договор с ФБР. Общовалидни са забраните да се извършват престъпления и 

да се представя за служител на ФБР, както и не му се гарантира наказателен имунитет. 

Направен е анализ на договора, подписван с КИ и от него е видно, че договорът е 

двустранен, възмезден, времево ограничен и формален, но също така и частично 

алеаторен за КИ.  

За ФБР е допустимо да използва специални видове източници, но е необходимо 

изрично одобрение от Министерство на правосъдието. Източниците са очертани от 

американската доктрина по позиции, които заемат – ръководни членове на 

организирани престъпни групи, членове на правителства, работнически съюзи, 

адвокати, нотариуси, свещеници, журналисти, дългосрочни КИ, военнослужещи, 

бегълци, бивши служители на ФБР. Дискутиран е и въпросът за възрастта на 

източника, при което анализът показва, че ФБР допуска вербовка на лице под 18 

години при определени обстоятелства.  

Представен е и един специален мотив за сътрудничество, който може да повлияе 

на потенциален КИ – имиграционният статус. За ФБР е допустимо да използва 

имиграционния статут на дадено лице, което е КИ, за да забави или да ускори неговото 

депортиране или да го мотивира да сътрудничи в една или друга степен. САЩ използва 
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и програмата за придобиване на Виза тип S, за да допуска на своя територия лица, 

които са особено ценни информатори и могат да доставят информация за терористични 

организации например. 

Срещите и операциите с участие на КИ, провеждани от ФБР също са 

представени в глава втора и тази уредба е една от най-ценните от оперативна гледна 

точка. Провежданата комуникация с КИ е при лични срещи, но и дистанционно като е 

допустимо КИ да се снабди с технически средства за пряка комуникация с ФБР, които 

са криптирани и препятстват разкриване на съдържанието на комуникацията и 

кореспондентите. При участие на КИ в операции на ФБР е напълно допустимо 

издаването на документи с друга самоличност и преместване на лицето в различни 

щати, тактиката на ФБР за разработване на прикрития е разнообразна и ефективно се 

използва в разгледаните дела в глава четвърта. Използването на под-източници е 

представено като правна и оперативна възможност за ФБР с оглед спецификите на 

работа с конкретен източник.  

За ефективното изпълнение на възложените задачи КИ работи в среда, където 

извършването на престъпления е факт или е високо вероятно. Проучването показва, че 

ФБР не допуска КИ да участва в извършване на престъпления, но одобрено участие в 

незаконна дейност е допустимо. Одобрението е за тежки и леки престъпления, но 

винаги включва прилагането на предпазни мерки – наблюдение и минимизиране на 

негативните ефекти. В дисертацията е посочено, че в Наръчника за най-добрите 

практики на ЕС за използване на информатори забранява препоръчването, 

разрешаването и подбуждането на информатора да извърши престъпление. В САЩ 

оправомощаването може да бъде оттеглено от ФБР или дадено устно, което е 

изключително рискова ситуация. Допълнително е направено разграничение между 

оправомощаването да се извърши незаконно деяние и принуда от трето лице към КИ, 

последния да извърши престъпление.  

Самоличността на КИ на ФБР е строго конфиденциална и запазването й е право 

на лицето, което е КИ, но и задължение на ФБР. Принцип в разкриването на 

самоличността на източник е, че се допуска само, ако е законово допустимо или 

абсолютно необходимо за постигане на цели на разследването или защита на 

националната сигурност. Прилагането му е призма, през която се разглежда всяко 

потенциално разкриване на източник, както пред Министерство на правосъдието, така 

и пред партньорски агенции в САЩ.  

В тази глава е представено и администрирането на КИ на ФБР. Описани са 
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организационни аспекти на отношенията с КИ, касаещи делото на източника. За 

разлика от полицията в САЩ и водените дела на конфиденциални информатори, 

делото на КИ във ФБР е само едно. То обединява регистрацията на КИ, както и 

добитата чрез КИ информация. 

Заплащането на КИ е чувствителна тема, но ФБР в голяма степен разчита на 

паричните мотиви за привличане към сътрудничество. Не е допустимо плащанията на 

КИ да са в зависимост от произнасяне на осъдителна присъда на трето лице. В главата 

са описани и конкретните размери на плащанията, както и категориите плащания: за 

услуги и за разходи. На следващо място са очертани и плащания, които имат 

обслужващ характер, например в заведения, транспорт, но и такива, сочещи към грижа 

за личността на КИ – плащане при нараняване в хода на дейността като КИ на ФБР. 

Някои разходи са допустими с оглед вида им и специфичните задачи на КИ. 

Получаването на награда е също позволен способ за стимул на КИ. Начините на 

плащане са описани в главата. Анализът на плащанията на КИ, показва, че практиките 

приети от ФБР, както като начини на плащане, така и като размери и гъвкавост, може 

да са подходящи за използване и от българските служби за сигурност. Направен е 

извод, че размерът на плащанията и множеството способи те да останат скрити, 

гаранциите за КИ, че усилията му ще бъдат възнаградени, може да се използват като 

добра практика и да са инструмент за вербовка на качествени и ценни сътрудници. 

Прекратяването на отношенията с КИ е изяснено чрез описание на общите и 

специални основания. Разделени са на основата на обективен и невиновен характер на 

групата на общите основания и на субективен и често виновен характер на проявление 

при специалните основания.  

Обърнато е внимание и на възможността ФБР да провежда екстратериториални 

операции с КИ, т.е. да провежда операции с източници и на територията на други 

държави, което е изрично допустимо, но при спазване на описаните по-горе правила. 

Съществува възможност ФБР да извършва разследвания свързани с националната 

сигурност и да събира разузнавателна информация, както и методите, по които да 

извършва това. Планирането е много важна фаза преди да се започне работа с КИ зад 

граница. Подготвят се планове за оперативния обмен на вещи и информация, за 

дистанционна комуникация, за извънредни ситуации и сигурност, за извеждане на 

източника от страната, за легендиране на пътуванията, но всички те са съобразени с 

оперативната среда в чуждата държава и са координирани с централата на ФБР и 

правния аташе в чуждата държава. Операциите на ФБР с източници зад граница имат 
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огромно разузнавателно значение и са незаменимо средство за противодействие на 

заплахи. Разбира се, за осъществяването им се изисква подготовка – теоретична, 

доктринална, кадрова, финансова, както и сътрудничество между агенции и 

министерства. 

Изводи от втора глава 

1. Дейността по доброволно сътрудничество при ФБР също е много детайлно 

уредена, основава се на принципи на конфиденциалност, доброволност, възмездност, 

делови характер, обоснованост на плащанията и др., като определението за 

конфиденциален източник е общо и може да обхваща много широк кръг лица. 

2. ФБР използва задълбочени матрични модели  за оценка на кандидатите за 

вербовка, което позволява по-голяма насоченост при вербовките, но и търсене на 

проактивност при провеждането им. ФБР възприема и количествени модели за оценка на 

ефективността на вече вербуван информатор. Въведено е тясно партньорство между 

ръководещия информатора и разузнавателните анализатори на ФБР.  

3. Сътрудничеството е основано на детайлизирано договорно начало, което 

се характеризира с определен срок (12 мес. с възможност за подновяване след 

задължителна оценка на работата на информатора) и финансово възнаграждение. ФБР е 

възприело различни категории плащания на информатора, както и на оперативния 

състав, с оглед по-активно използване и повишаване на стимулите от паричен характер 

за отделни информатори.  

4. Предвидена е специална детайлна уредба на използването от ФБР като 

информатори на специални категории лица и подходите за работа с тях, които да не 

влизат в противоречие с въведените им професионални забрани за споделяне на 

информация. 

5. Специфични практики при договарянето: с него може да се разреши 

извършването на одобрена незаконнна дейност, налице е правно уреждане на статуса на 

информатора при такива хипотези с цел да го защити в отношенията му с държавата и да 

фиксира границите на позволеното и непозволеното поведение. Допустимо е създаване 

на заблуда у конфиденциалния източник за предоставяне на гражданство. Използването 

на имиграционния статус на чужденци като стимул за получаване на информация и 

използването им по отделни разследвания (със спомагателни или основни функции) е 

практика на ФБР. 

6. ФБР прилага дистанционна комуникация с информатора за предостаняне 

на информация чрез разработване и въвеждане на специални приложения и протоколи за 



20  

комуникация, които не позволяват разчитането на комуникацията или контролирането й 

от трети лица. 

7. Матричните модели за оценка на информатори и кандидати за вербовка 

биха улеснили работата на службите за сигурност в страната, но при отчитане на всички 

субективни особености на кандидата без да се използва механичен количествен подход. 

Разумно е възприемането на повишени размери на плащанията на информаторите и 

гъвкавост при предоставянето им. Оценката на лицата по модела на ФБР е подходяща 

практика, която също може да бъде приложена в страната.  

В трета глава „Специфики при работа с лица-източници във военните 

структури на САЩ. Видове операции и източници“ са идентифицирани някои от 

органите във Въоръжените сили на САЩ, които извършват операции с човешки 

източници, видове операции, видове източници, както и спецификите при работа с 

информатори при Военна полиция и Корпуса на морската пехота.  

Основният държавен орган в Министерство на отбраната (МО) на САЩ, който 

има функции по събиране и анализиране на разузнавателна информация е 

Разузнавателното управление на Министерство на отбраната (Defense Intelligence 

Agency или DIA). Съгласно Directive № 5105.21 от 2008 г. DIA извършва, т.нар. all-

source анализ и събиране на информация от хора. Планира, управлява и осъществява 

разузнавателни операции в мирно време, по време на криза и при война. В т. 4.2 от 

цитираната директива се посочва, че DIA управлява операции по разузнаване с хора 

(HUMINT) на МО и извършва такива операции навсякъде по света.  

Представена е накратко контраразузнавателната дейност на МО на САЩ 

дефинирана като „събиране на информация и извършване на действия с цел 

установяване, заблуда, разработване, разстройване или защита срещу шпионаж, други 

разузнавателни дейности, саботаж или убийства извършени от или в интересите на 

чуждестранни сили, организации или лица или техни агенти или терористични 

организации или дейности“. Насочеността на контраразузнавателната дейност е 

основно към противодействие на заплахата и има отбранителен характер. 

Контраразузнавателната дейност по събиране на информация и HUMINT дейността се 

възприемат като различни от доктрината на САЩ, макар и да ползват сходни методи 

(работа с лица-източници) и тактика. Основната разлика е вида информация, която се 

търси и целите на събирането й.  

Описана е контраразузнавателната програма за събиране на информация, 

съгласно доктрината на ВС на САЩ, като основно доктрината на армията на САЩ 
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разделя тази програма на четири големи категории операции за събиране на 

информация:  

а) настъпателни контраразузнавателни операции (OFCO); 

б) отбранителни операции свързани с източници на информация; 

в) контраразузнавателни агентурни операции за защита на силите; 

г) операции по разследване с използване на човешки източници. 

Използваните източници в посочените операции са очертани според 

възприемането им от ВС на САЩ като: а) неформални - наричани още еднократни 

източници; б) подлежащи на разработка, в операциите с човешки източници се наричат 

още „постоянни“; в) контролирани - в доктрината за HUMINT техники се използва и 

термина вербувани източници. За сравнение са представени и източниците като 

категории съобразно доктрината на НАТО AJP-2 за разузнаване, контраразузнаване и 

сигурност от 2016 г. Изводът е, че доктрината на САЩ в голяма степен се припокрива 

със Съвместната съюзническа доктрина на НАТО от 2016 г. и подходите за работа с 

човешки източници са сходни. Разпределението на източниците по функции и честота 

на контактите дава широки възможности за категоризация, специализация, поставяне 

на задачи и като цяло води до ефективното им използване в операциите.  

В глава трета са описани и техниките за събиране на информация, които са 

сходни както при контраразузнавателните органи, така и при тези извършващи 

разузнаване с хора. Дебрифингът, скрийнингът и връзките са основните способи, чрез 

които се добива информация от оперативно/разузнавателно значение. Специално 

внимание е отделено на чувствителния елемент, касаещ поведението и адаптирането на 

офицерите за връзка съобразно средата. Американските въоръжени сили отделят 

внимание на социалното поведение и културно съзвучие в поведението на офицерите 

за връзка и средата, в която оперират. Направен е извод, че поведението и културното 

възприемане на средата е онзи елемент, който може да спомогне за изграждане на 

връзките с източниците и добиването на разузнавателна информация, но може и да ги 

разруши, ако служителят на разузнавателната агенция има неадекватно поведение.  

Дейността по събиране на информация подлежи на планиране и се организира 

като се подготвят мисия, концепция, отговорен орган, координация, оперативни 

условия, административна поддръжка и разходи. Особено важно е добиването на 

разузнавателна информация да обслужва оценката на заплахата и оценка на 

собствената уязвимост, защото тези елементи дават яснота на командването къде да 

съсредоточи ресурсите си и как да планира бъдещите си действия.  
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Анализирано е събирането на разузнавателна информация чрез хора (HUMINT) 

и то специално спрямо терористични групи или групи, проповядващи радикални идеи. 

Основно то се осъществява чрез операции с човешки източници (лица-източници) и 

чрез разпити на задържани оперативно интересни лица. Всички HUMINT операции се 

извършват и управляват от обучени служители на ВС, чието обозначение на английски 

език е HUMINT collectors. В оперативни инструкции на ВС на САЩ се съдържат 

оперативни ограничения (забрани) за използване на определени лица като източници, 

както и лица които може да се използват като източници след разрешение и 

координация с други агенции. Човешките източници подлежат на проверка преди 

вербуването им, което е формален процес. Целта на HUMINT операциите е позитивно 

да въздействат върху МО на САЩ като повишат информираността му за съответната 

заплаха. Представени са категориите източници – разделени в САЩ на три степени 

според качествата на източника и позицията, която заема.  

Цикълът на вербовката е описан накратко в стъпки, които се прилагат от 

разузнавателните органи на ВС на САЩ: идентифициране, оценка, разработка, 

вербовка, обучение и ръководство. Проучването и проверката са предмет на отделна 

уредба във ВС на САЩ като проучването е процес на определяне на автентичността, 

надеждността, подходящността и нивото на контрол върху източника, което се 

упражнява от ръководещия го служител. С други думи, това е систематично проучване 

и проверка на източниците с цел да се определи дали те са онези, за които се 

представят, дали са свободни от външен контрол, дали са способни да имат 

конспиративно поведение и дали имат позиции и възможности необходими за 

изпълнение на поставените задачи. 

Клетките за HUMINT операции, изградени специално за работа с източници, 

спомагат за провеждане на операции с източници, технически контрол, изготвяне и 

разпространение на разузнавателни продукти. Една добра практика в САЩ е 

редуването на източници, т.е. насочване на един човешки източник към друг, редуване 

и прилагане на технически и човешки източник, последователното им използване на 

терен позволява добиването на по-пълна разузнавателна информация, както и 

проверката й. 

Уредбата и работата с регистрирани източници във Военната полиция (ВП) на 

САЩ са представени накратко. Информаторите са дефинирани като неформални 

източници, които имат желание да предоставят информация на правоохранителните 

органи, при което няма установена формална връзка между органите на ВП и 
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информатора. Понятийно разликата с ФБР е съществена, тъй като информаторите при 

ВП по-скоро отговарят на доверени лица, на загрижени граждани или на еднократни 

източници в цивилните правоохранителни органи. От друга страна, регистрираните 

човешки източници на правоохранителните органи се вербуват и управляват формално, 

има стриктен контрол за защита на източника и информационния поток, който 

постъпва от него. Доктрината на ВП на САЩ допуска и изброява вербуването на 

източници на различни позиции, позволяващи добиването на разузнавателна 

информация. Подборът на източника става съобразно неговата надеждност. Разгледани 

са и техниките за провеждане на интервю с човешки източник, контрол, срещи и 

ръководство на регистриран източник. Както и при цивилните правоохранителни 

агенции, така и тук се прилагат някои универсални принципи като регулярност на 

срещите, конспиративност, присъствие на двама служители на ВП, недаване на 

обещания, забрана за подтикване към престъпление и други.  

В допълнение към уредбата на ВП е представена и уредбата за работа с 

източници на Офиса за специални разследвания на ВВС на САЩ (AFOSI). Категориите 

сътрудничещи лица и работата с информатори на AFOSI не се различават съществено 

от техниките и подходите при други правоохранителни агенции. Разделението на 

основна категория (информатор) и спомагателна (открит контакт) е подходящо, а в 

комбинация с изискването срещите да се осъществяват извън базите или военните 

учебни заведения, дава добри възможности за работа на AFOSI с човешки източници.          

В точка пета на глава трета са представени разбиранията на ВС на САЩ по 

съвместно използване на безпилотни летателни апарати (БЛА) и HUMINT. В САЩ 

комбинацията между двете категории - разузнаване с хора и използване на технически 

средства, е познато и се изразява в: а) възлагане на вербувания човешки източник да 

събира информация като използва предоставени му технически средства и б) 

използване на технически средства за наблюдение и контрол на източници, 

подходящи/подготвяни за вербовка. Използването на БЛА има спомагателна функция 

при работата с човешки източници и може да се осъществява почти във всички фази на 

цикъла на вербовка. Общите условия за прилагането на БЛА са свързани с постоянна 

комуникация с оператора и БЛА, отчитане на метеорологичната обстановка, планиране 

и посочване на честотите от спектъра, които може да се наблюдават в хода на 

операцията, управление на въздушното пространство и планиране на извънредна 

ситуация при загуба на връзка с БЛА.  

Подготовката на операция с човешки източник при използване на БЛА изисква 
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събиране и анализ на много първични данни, а често целите (или събираната 

информация) се променят или са времево чувствителни (time sensitive), т.е. 

координацията между ръководещия операцията с БЛА и служителят, ръководещ 

вербувания/разработван източник, е от огромно значение. Видовете мисии на БЛА в 

САЩ се разделят на няколко типа: наблюдение, разузнаване, обезпечаване на 

сигурността, издирване и комуникация/предаване на данни.  

В глава трета е представена уредбата и работата с човешки източници в Корпуса 

на морската пехота (КМП) на САЩ. Използването на човешки източници, както за 

контраразузнавателни цели, така и за активно събиране на разузнавателна информация, 

не е чуждо и на КМП. Корпусът на Морската пехота е уредил общо 

контраразузнавателната защита и HUMINT операциите в отделна публикация, даваща 

уредбата на този особен вид дейност по използване на хора за придобиване на 

информация. Съгласно разбиранията на КМП за контраразузнавателни и HUMINT 

операции, те се разглеждат като критично важни за вземането на правилни решения от 

командването във всички видове операции.  

HUMINT функцията обхваща дейностите по наблюдение, разпит, официални 

връзки, операции с лица-източници, подкрепа за изследване на документи и медийни 

източници, както и извличане на информация. В дисертацията са представени и 

разбиранията на КМП за водене на разузнаване и контраразузнаване на тактическо, 

оперативно и стратегическо ниво. Конкретно, операциите с човешки източници (human 

intelligence source operations) на КМП се осъществяват чрез: а) пасивно използване и б) 

активно използване на човешки източници, разделението е проведено в зависимост от 

степента на участие на източника и получените и изпълнявани от него задачи.  

Важен елемент в разузнавателните операции на КМП е разделението на 

видовете операции на: а) военни контраразузнавателни операции (military 

counterintelligence collections operations), от името на които е видно, че обслужват 

строго контраразузнавателни задачи и б) военни операции с човешки източници 

(military source operations) – тоест такива, обслужващи активното разузнавателно 

добиване на информация. Категориите източници в КМП са запазени като тези в 

армията на САЩ – вербувани източници (recruited), невербувани източници (non-

recruited) и т.нар. самоинициативни източници (walk-in). Източниците при HUMINT 

операции в КМП са обозначени като еднократни (one-time), продължаващи (continuous) 

и формални (formal). Обърнато е особено внимание на работата по провеждане на 

интервю със самоинициативен източник, защото тактиката на провеждането му е 
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достатъчно изчистена от КМП и практически проверена, така че може да бъде 

възприета като алгоритъм за работа.  

При добиването на информация от хора КМП разчита на разпити на задържани 

лица (detainee persons) чрез формирането на група за научно консултиране на 

поведенческите индикатори на задържани лица. Основната функция на групата е 

психологическа експертиза и оценка на задържаните лица с оглед подобряване на 

ефективността на разузнавателните разпити. Психолози-анализатори не присъстват на 

разпита на задържани лица, а само ги подпомагат въз основа на видео и аудио записи 

на разпитите или индиректно наблюдение на поведението им. Разгледани са и 

операциите по извличане на информация и някои тактически подходи при 

осъществяването им.  

Изводи от трета глава 

1. Налице е детайлна уредба за използване на човешки източници в МО на 

САЩ по отделни операции с различна насоченост (за защита на силите, за активно 

проникване в група оперативно интересни лица, за събиране на чуждестранна военна 

информация и др.), което позволява по-голяма прецизност при привличането и работата 

със сътрудници; 

2. Понятието „информатор“ при военизираните структури на САЩ се 

използва от онези, които имат по-скоро полицейски функции, а 

разузнавателните/контраразузнавателни стуктрури използват категорията „агент“, 

обозначаваща вербувано сътрудничещо лице.  

3. Формиране на доктрини на отделните видове въоръжени сили за работа с 

човешки източници е характерно за САЩ (доктрина на ВВС, на ВМФ, на Сухопътни 

войски, на КМП и др.). Този подход може да доведе до различия в прилагането, 

терминологията, звената и общи координационни трудности при различни условия. Що 

се касае до събирането на информация от хора с военно значение зад граница, то в САЩ 

е разработен модел на DIA в отделен класифициран наръчник, който обслужва тази 

структура.  

4. Насочване на обучението на военнослужещите без значение, че не 

принадлежат към разузнавателни подразделения на въоръжените сили, да водят 

тактически разпити, да наблюдават за общи индикатори за промяна на средата, да 

общуват с населението и да насочват към ключови местни лидери, е практика, която се 

потвърждава от подходите на САЩ и може да бъде споделена.  
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5. Изводите относими при използването на БЛА в САЩ при HUMINT 

операции са следните: приети са на въоръжение и са експлоатирани БЛА способни да 

подпомагат HUMINT операции, както и обучение на екипажите им за такъв тип мисии. 

Формирана е доктрина за операции с БЛА и използване на човешки източници, 

използване на БЛА в мисии зад граница за защита на бази и обекти от интерес, както и за 

използване на БЛА за наблюдение на сътрудничещи лица. 

6. Подготовката на всички военнослужещи в България за прилагане на 

техники за събиране/извличане на информация от хора и работа с ключови местни 

лидери, както и използване на технически средства (БЛА) в помощ на HUMINT 

операции, са онези елементи, които може да бъдат споделени като добри практики. 

Запазването на сходни категоризации на сътрудничещите лица също е подходящо, но не 

абсолютно задължително условие за ефективно използване на хора като източник на 

информация. 

В четвъртата глава „Изследване на използването на информатори в САЩ по  

дела за оказване на подкрепа на терористична организация“ са разгледани дела, по 

които са повдигнати обвинения на лица за предоставяне на материална подкрепа или 

ресурси на чуждестранни терористични организации, при които за разкриване на 

извършителя и доказване на престъплението са използвани информатори или служители 

под прикритие.  

Изследвани са 75 дела, водени в САЩ за периода от м. януари 2015 до март 2020 

г., по които е повдигнатото обвинение на извършителите за съзнателно предоставяне на 

материална подкрепа или ресурси на чуждестранна терористична организация, опит или 

заговорничество за такава подкрепа. Накратко е направена наказателноправна 

характеристика на престъплението, съгласно американското наказателно 

законодателство и е проведено сравнение с българския Наказателен кодекс.  

Описана е методиката на проучване на делата, по която са събрани данни за 23 

елемента, пряко относими и анализирани в изследването. За постигане на целта на 

изследването е представена практиката по използване на информатори, особеностите по 

съчетаването на това средство за противодействие на тероризма, с други сили и 

технически средства на правоохранителните органи. 

Въз основа на проучените дела са направени изводи, приложими и доказани, 

както в практиката на САЩ, така и представляващи добри практики и поуки за 

Република България, чието адаптирано приложение, може да бъде споделено. 

Накратко установените факти в хода на изследването на делата са следните: 
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Извършителите на подкрепа на чуждестранна терористична организация в 96% от 

случаите по делата са мъже, а само в 4% от женски пол. Извършителите планират и 

подпомагат актове на насилие, чието извършване е характерно за мъже, поради което 

участието на жени в планирането и осъществяването на такива действия е ограничено. 

Полът на информаторите, работили по делата, също е предимно мъжки – 97% от 

случаите. 

Възрастта на извършителя е различна, но преобладават млади хора и 62% попадат 

във възрастта от 21 до 35 години. 

Изследваният произход на извършителите сочи, че 53% са с американски 

произход, а 47% с неамерикански и при тях държавите, в които са родени показват 

разнообразие – Пакистан, Сомалия, Ирак, Йордания, Кения и др. Фиксирането на 

отделни държави с преобладаващ произход на извършителите позволява да се посочат те 

като оперативно интересни, т.е. лица на определена възраст и с произход от тези 

държава, спрямо които са се проявили признаци за съпричастност или подкрепа на 

терористични идеи, може да бъдат профилирани от властите на САЩ и да се използват 

събраните данни за разузнавателен анализ.  

Подкрепяната чуждестранна терористична организация в 84% от изследваните 

дела е ИДИЛ, което съвпада с активността й в разглеждания период.  

При проучени 75 дела, в 61 от тях са използвани информатори, а само в 13 не. Но 

при тези 13 дела са използвани служители под прикритие с много опит при провеждане 

на разследването. В процентно изражение случаите показват използване на информатори 

при 81%, при 17% служител под прикритие, а в 2% от случаите не е било приложимо 

използването на такива сили и средства. 

Разпределението на информаторите по категории показва, че в 92% от случаите, 

когато информатор е бил използван, той е бил „вербуван конфиденциален източник“. 

Останалите категории лица, оказващи съдействие на правоохранителните органи, имат 

много малко проявление: 3% за самоинициативници (walk in), 3% за загрижени 

граждани, 2 % за информатори в съдебната фаза. Факт обясним с високата 

конспиративност и ограниченост на контактите на оперативно интересните лица. 

Данните от делата сочат, че в над една трета - 36%, е използван втори 

информатор, което е значителен процент от случаите и показва, че в САЩ по линия на 

противодействие на тероризма правоохранителните органи разполагат със сътрудници, 

които може да се използват в различни случаи и вербовките са целенасочени и 

постоянни. 
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Общо в 10.7% от делата е използван трети или четвърти информатор – 

разпределението е по 5.3% за трети и за четвърти. Подобна практика е трудно 

приложима, тъй като изисква голяма съгласуваност, опит на информаторите, вероятна 

разшифровка на един информатор пред друг, поради което е обяснимо защо се прилага 

рядко. Много характерна особеност, проявена в хода на изследването, е че активно се 

използват служители под прикритие, съвместно с информатори. В 59% от делата е 

използван служител под прикритие съвместно с информатор/тори. Използването на 

повече от едни служител под прикритие и съответно използването на т.нар. онлайн 

служител под прикритие, се среща при 24% и съответно 20% от делата. Видна е 

комбинация в оперативната работа между средства (информатори) и собствени сили на 

ФБР (обучени кадрови служители) по разкриване на лица, оказващи подкрепа на 

терористични организации.  

При проучените дела в 42.7% е използвано въвеждане на служител под прикритие 

от информатор на ФБР. Това е много значителен процент, което осветява няколко 

ключови момента в оперативната работа по делата: налице е доверие в информатора, 

разработена е правдоподобна легенда, налице са оперативен опит и знания у служителя 

под прикритие, позволява пряко да се наблюдава поведението на информатора.  

Един от особено ефективните подходи, установени в изследването, е високото 

ниво на съвместно прилагане на специални разузнавателни средства (СРС) и работа с 

информатори. В 78.7% от случаите е използвано подслушване на телефони и/или 

помещения на разработваното лице/ца, което показва много висока степен на техническа 

обезпеченост на оперативните звена, извършващи оперативно противодействие на 

тероризма в САЩ. Когато се касае за използване на аудио запис на срещата на 

информатора с разработването лице, се установява практика, която може да бъде 

споделена като добра: в 69.3 % от случаите се извършва такъв запис.  

Използване на наблюдение на социални мрежи за откриване на признаци на 

подкрепа на терористична организация и изразяване на радикални възгледи се прилага 

ефективно в САЩ. В изследваните дела наблюдение на социални мрежи, електронна 

поща и запис на публикации и електронни писма, се е извършвало в 92% от случаите, 

което говори за концентрация на вниманието на ФБР върху социални мрежи и 

целенасоченото събиране на данни от тях. 

Анализ на на данните за местата на провеждане на среща между информатора и 

разработваното лице сочи, че водещо и често повтарящо се място на среща е автомобил 

и паркинг (55% от случаите), ресторанти и заведения (36%), апартамент (16%), хотел 
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(13%) и др. Това обстоятелство води да извода за вида места от оперативен интерес и 

засилено обслужване от страна на ФБР – в определени райони и с конкретен вид 

посетители.  

Начините за комуникация между информатора и разработваното лице варират 

според вида отношения и степента на конспиративност на извършителя. Дистанционната 

комуникация преобладава и се е прилагала в 55% от случаите, докато личните срещи 

(48%) и телефонът (36%) не са толкова предпочитани. Това е обяснимо, тъй като до 

спечелване на доверието на разработваните се предпочита по-пасивен модел на 

комуникация през чат и социални мрежи. 

Основите на изграждане на доверие между информатор и разработвано лице са 

разкрити по делата и обобщението им показва, че водеща за установяването и 

поддържането на отношения на доверие си остава идейната близост и поддръжката на 

терористичната организация и нейните цели (73.8%). Веднага след това е взаимната 

изгода и възможността да се окаже подкрепа на каузата (29.3%). 

При анализа на продължителността на работата с информаторите по делата 

изведените емпирични данни показват, че сравнително кратка е работата на 

информатора по разгледаните дела – в 60% от случаите информаторът работи активно 

по лицата в срок от 1 до 9 мес. Определено е рядкост информатор да успее да спомогне 

за доказване на извършено престъпление за по-кратко от 1 мес., а работа над 12 мес. е 

прилагана само в 15% от случаите.  

По делата са налични данни за религиозните възгледи на извършителите, при 

което изследването показва резултат, че 93.6% са мюсюлмани. Това е разбираемо не 

заради друго, а поради факта, че подкрепяните чуждестранни терористични организации 

изповядват исляма като религия и поддръжниците им също са посветени в тази религия. 

Един от практически най-интересните изводи от изследването са случаите на 

прилагане на сложни оперативни комбинации по делата. Само в 5% от случаите по-

сложни оперативни комбинации са били планирани и приложени, което е обяснимо с 

факта, че при тези комбинации се използват повече от двама информатори (често три 

или четири), каскадно въвеждане на информатор/служител под прикритие със 

съответната легенда, работата по делото е продължителна (12-18 мес.), налице е 

фактическа и правна сложност, участват повече от една федерална агенция или част от 

комбинацията се осъществява зад граница.   

Опитът на ръководещия разследванията по поддръжка на чуждестранни 

терористични организации също е изследван и в резултат се установи, че една трета от 
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водещите разследването имат опит от 8 до 12 г. в държавни агенции свързани с 

националната сигурност. По-скромен е опитът в една пета от случаите, от 1 до 3 години, 

но видно от делата това са казуси с по-ниска степен на сложност или предимно 

използване на онлайн служители под прикритие.  

Общите елементи при работата с информатори по делата са следните:  

Извеждане на определени държави от интерес, съчетано с други оперативни 

индикатори и наблюдение на комуникацията от и към тях, може да се използва за 

насочващ фактор за лица от оперативен интерес. 

Правилното използване на повече от един информатор с каскадно предаване и 

въвеждане на втори информатор или служител на служба за сигурност е ефективен 

подход за пълно документиране на престъпната дейност на разработваните лица. 

Планиране и прилагането на оперативни комбинации за въвеждане на 

информатори в средата на разработваните и спечелване на доверието им на религиозна 

основа, възхищение или взаимна полза, е ефективен способ за използване на сътрудници 

по противодействие на тероризма. 

Използване на подстави на информатори, т.е. култивиране на такъв профил на 

информатора, че да се прояви като желан за контакт от радикализирани религиозни 

елементи или вербовчици на терористични организации, може да осигури бързо 

въвеждане на информатор в средата на извършителите. 

Обучените и проверени информатори, които дългосрочно сътрудничат на 

службата за сигурност, може да се превърнат в партньори по разследванията с висока 

добавена стойност и взаимната разшифровка да не компрометира цялото разследване. 

Прилагане на подходи с използване на информатори и паралелно експлоатиране 

на СРС за провеждани срещи, наблюдение на обекти, подслушване на телефони, 

проследяване и др., в сериозна степен усилва ефективността както на използваните СРС, 

така и увеличава доверието в информатора, явяваки се и особена форма на проверка на 

вербуваното лице. 

Използване на наблюдение на профили в социални мрежи, за проследяване на 

публикуване и пропагандиране на радикални или терористични възгледи и призиви, 

снимки и активна поддръжка за терористични организации, е незаменим способ, 

позволяващ ранно откриване на оперативно интересни лица и тяхното проследяване. 

Проактивно вербуване на информатори би позволило наблюдение на 

обстановката и установяване на признаци за радикализация. 

Спазването на дадени принципи при провеждане на интернет операции и онлайн 
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работа на информаторите, както и обучение за такъв тип общуване, са изключително 

важни за успеха на операцията. 

Планирането и провеждането на по-чести срещи с информаторите следва да се 

реализира в периода на активната им работа по делото, която е около 3-9 месеца, а 

местата на срещите да се планират с проява на гъвкавост. Привличането на информатори 

може да става на парична основа, както и пряко от средите на извършителите, ако 

лицето е изобличено и се разкайва за извършеното. 

Значителната финансова и техническа обезпеченост при работата с информатори 

(фондове за заплащане и техника за СРС), са важни предпоставки за ефективното им 

използване. 

Информаторите следва да преминават обучение по какви индикатори да се 

насочват и активират, както и да следят за конкретно конспиративно поведение. 

По дела с висока правна и фактическа сложност се планира въвеждането на 

служител под прикритие и/или обезпечаването на разработката с повече от един 

информатор. 

Никой информатор не извършва престъпна дейност и не помага на извършителя, 

нито да го подбужда към такава и не му набавя средства за престъпление. 

Самоличността на информатора следва да остане скрита, освен ако той даде 

съгласието си да свидетелства пред съд. 

В резултат на работата по проучване на делата е изведен модел за действие и 

поведение на информатор и/или служител под прикритие за спечелване на 

доверието на разработваните лица. Извеждането на въпросния модел е една от 

основните поуки за страната ни, която може да бъде възприета като добра 

практика за работа с информатори и е относим към конкретния вид разглеждани 

престъпления. Използваните за изграждането на модела дела са завършили с 

установяване на извършителя, помагачите му, връзките му с терористичната 

организация, подкрепата, която е обещал или предоставил, събрани са доказателства за 

престъпното му поведение и извършителят е осъден. С други думи, наличието на 

осъдителна присъда и събрани годни доказателства, потвърждават правилността на 

стъпките и базата, на която се гради моделът. 

Хипотезата застъпена в модела е, че работата с хора, за добиване на оперативна 

информация е незаменимо средство, при противодействието на престъпления, свързани 

с финансиране и оказване на подкрепа на терористични организации, която работа 

трябва да бъде управлявана правилно от службите за сигурност. Самият механизъм на 
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въвеждане и поведение на доброволни сътрудници сред оперативно интересни групи 

или извършители, е принципен и съставен от конкретни стъпки, чието правилно 

прилагане, обезпечава успеха на комбинацията.  

Структура на модела съдържа в себе си четири големи групи действия:  

а) оценка на риска от провеждане на операцията;  

б) обучение на информатора и онлайн служителя под прикритие;  

в) конкретни алгоритмични стъпки и действия, предприемани от информатор 

и/или онлайн служител под прикритие и в последствие при лична среща;  

г) измерители за ефективността на операцията.  

Целта на модела е да представи ефективни и практически потвърдени поетапни 

действия на службата за сигурност, които се използват при работа с информатори.    

Описаните 14 алгоритмични стъпки в модела са изведени въз основа на делата и 

представляват успешно реализирана поредица от действия, чиято цел е 

предотвратяването, пресичането и/или разкриването на извършителите на 

престъплението, а също така позволяват да се спечели доверието на разработваното 

лице, да се съберат доказателства за престъпната му дейност, тя да се документира и 

лицето да бъде задържано.  

Представеният модел може да бъде използван и в българска оперативна среда, за 

доказване на което са очертани три сценария, базирани на наказателни дела и водени 

досъдебни производства, които имат отношение към религиозна радикализация и 

финансиране на тероризма. Видно е, че съдебната практика в страната и описаната в нея 

среда на извършителите, позволява прилагането на модела и алгоритмичните му стъпки.  

В обобщение на проучените и анализирани дела може да се приеме за доказано, 

че в САЩ по линия на противодействие на тероризма и поддръжката на чуждестранни 

терористични организации, се разчита активно на комбинация от наблюдение на 

социални мрежи, прилагане на технически средства, но почти винаги с използване на 

информатори.  Показано е, че в САЩ е налице привлечен апарат от сътрудници в 

значителен обем с насоченост противодействие на тероризма, радикализацията и 

финансирането на тероризма, което дава на службите за сигурност сериозно оперативно 

преимущество в противодействието на такъв вид тежки престъпления.  

  Препоръки, които може да се възприемат в българската практика – поуки за 

България. 

  Дисертационното изследване по темата “Сравнителен анализ на работата с 

информатори на военните агенции и правоохранителните органи на САЩ. Поуки от 
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практиката за Република България“ потвърди, че уредбата на използване на 

конфиденциални източници в полицията, правоохранителните и военните структури на 

САЩ е оперативно приложима, практически ориентирана, съобразена със средата и 

мотивите на кандидатите за сътрудничество, поради което адаптираните и изведени от 

нея добри практики, може да бъдат споделени в работата и на някои от българските 

служби за сигурност и обществен ред. 

Разнообразието на определенията на понятието „информатор“ позволява на 

отделните служби да установят най-подходящата дефиниция с оглед спецификата на 

работа и оперативната среда в съответния град/щат. Това обаче формира и известна 

несигурност и възможност да се използват разнообрази практики в различни щати. От 

гледна точка на нашата оперативна практика традиционно е разбирането, че следва да 

има единна категоризация на доброволните сътрудници при различните служби на МВР, 

които работят с такива сътрудници. Различия в категориите и понятията са възможни 

при службите за сигурност, както и с оглед съобразяване на съюзнически подходи в 

НАТО. Предвид което трудно може да се приеме толкова богата палитра от 

определения, установена в полицейските служби на САЩ. Въвеждане като законов 

принцип, към спазването на който следва да се придържат държавните органи, работещи 

с информатори, да е постоянният поток на качествена информация и дългосрочността на 

сътрудничеството. Използването на единно по-общо понятие, както това е направено във 

ФБР е предпочитан подход, осигуряващ простота в работата и отношенията със 

сътрудници. Възприемането на доктрината за „загрижен гражданин“ (concerned citizen) 

заслужава внимание и в българската практика. Макар и да не е част от сътрудническия 

апарат на ФБР и полицията на САЩ, тази категория граждани се използва и това е 

практика, която е добра за нашата страна. Възприемането на по-неформално 

подпомагане на правоохранителните органи от граждани със засилено чувство за дълг, 

справедливост, опазване на принципите на правовата държава, са онези средства, на 

които трябва да се обърне повече внимание. Не е за пренебрегване фактът, че в 

условията на ограничени възможности за заплащане на информатори, категория подобна 

на загрижения гражданин в дадени обекти, квартали, райони, среди, може да се окаже 

много полезна за българските служби за сигурност/обществен ред. 

Разумно е да се въведе регулиран режим на споделяне на опит по работата със 

сътрудници, сходен с този на ФБР – ежедневен между служители в определени служби и 

периодичен между отделни служби или звена в тях, за да се осигури приемственост и да 

не губи опита по подбор, вербовка и ръководство на информатори в службите за 
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сигурност и обществен ред. 

Използване на подходите към кандидата за вербовка – пряко чрез разкриване на 

принадлежност към служба за сигурност или обществен ред или чрез прикриване на 

този факт – по модела използван от ФБР, може да бъде ефективно средство при контакт 

с лица на чувствителни позиции и притежаващи специфичен вид информация 

(техническа, финансова, правна); 

При особено важни лица, притежаващи ценни качества и достъп до информация, 

периодът на проучване и подготовка на вербовката да е до 9 месеца. Следва да се отчита, 

че ФБР може да удължава този срок без ограничение, но с оглед контрол и разумен 

очакван резултат от проучването на кандидата за вербовка, по-дълъг срок от 12 мес. 

трудно може да се препоръча.  

Подходящо е да се уреди възможността за незабавно вербуване на сътрудник при 

устно одобрение в изключителни случаи, свързани с борбата с организираната 

престъпност и защита на националната сигурност. 

 Правоохранителните агенции на САЩ уреждат предварителните срещи с 

надзорен служител/агент (supervisor) и подготвяне на пакет документи за вербовка. 

Видна е висока степен на планиране и организирано съгласуване, най-малкото поради 

факта на двойна или тройна среща при провеждане на вербовката. С други думи, нужно 

е детайлизиране на предложението за вербовка на дадено лице, с вземане под внимание 

на всички преки и косвени положителни и отрицателни последици от акта на вербовка. 

Подготовка и подписване на договор с конфиденциалния източник (информатор), 

в който да се уреждат всички аспекти на сътрудничеството, срок, условия, вид 

информация, контакти, размери на плащанията, забрани за определени действия и др., е 

подходяща практика. Ясно писмено предупреждение за забраните, касаещи сътрудника 

и последиците за него, ако ги наруши, трябва да е част от договора, подписван с него. 

Към добрите практики следва да се добави и задължителен преглед на договорите на 

всеки 6 месеца.  

Използване на привилегировани категории лица не като регистрирани 

сътрудници, а като доброволен източник на информация или загрижен гражданин, е 

работещ механизъм, приложим в САЩ. Споделяне на практиката за доброволно 

разкриване на информация с финансово или привилегировано съдържание (от 

финансови и банкови консултанти, адвокати, нотариуси, данъчни консултанти и др.) и 

приемането й от служител на службата за сигурност/обществен ред без умишлено да се 

търси такава информация или да се възлага на сътрудника да събира такава.  
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Анализ и подлагане на специална проверка на сътрудници, които имат дълга 

история на сътрудничество (например повече от 3, 5, 7 последователни години), 

включително чрез анализ на основите на вербовката и платеното на сътрудника 

възнаграждение, подаръци, друг тип съдействие срещу информация. Преминаване на 

полифизиографски тестове на дългосрочни информатори през период от 12 месеца, 

същият подход може да бъде въведен за особено ценни (високопоставени) информатори.  

Подписване на двустранни или многостранни споразумения между МВР и 

другите агенции или служби, работещи с доброволни сътрудници, за споделяне на 

усилията и достъпа до информация, както и за съвместно използване на подобен вид 

източници. 

Обмисляне и предлагане на законов модел за използване и насърчаване на 

използването на имиграционния статус на дадено лице като средство за подпомагане и 

мотивиране на бъдещо сътрудничество.  

При провеждането на срещи с информаторите в САЩ се поставя акцент върху 

срещи на публични места, докато традиционно източно-европейското разбиране за 

провеждане на такива срещи е в специални помещения или на уговорени места, но 

винаги при висока степен на конспиративност на срещата. Споделяне на практиката за  

провеждането на срещи с доброволни сътрудници на публични места само, ако това е 

съпроводено с прилагане на подходящи мерки за сигурност и гарантиране, че няма да се 

стигне до компрометиране на сътрудничеството. Облекчаване на работата на 

оперативните служители чрез отпадане на модела, използван в Русия и Украйна, на 

срещи в оперативни квартири, а легално фиксиране на срещи и вербовки, които може да 

се провеждат на различни места, а не само в нарочно определени квартири.  

Разработване или закупуване на технически средства за връзка с особено ценни 

сътрудници или обучението им за използване на специализиран софтуер, осигуряващ 

защитена връзка и обмен на информация чрез интернет и телефонна връзка. 

Присъствието на втори служител на срещата е също характерен момент, който 

може да бъде споделен в някои хипотези, но с възможността да се уговорят и 

изключения. Задължително присъствие на двама служители на срещата с информатора, 

когато се плащат пари на информатора. Запазването на конфиденциалността на 

сътрудничеството е принцип, който следва да бъде спазван дори и информаторът да 

контактува с двама оперативни служители. Не е за пренебрегване фактът, че някои 

оперативни звена в МВР, ако спазват процедура на двойно присъствие може да срещнат 

затруднения с числеността на оперативния състав и може да се достигне до 
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необосновано разшифроване на доброволни сътрудници, а от друга страна може да 

срещне и несъгласието на сътрудника, което да го отблъсне от сътрудничество. 

 При информатори, предоставящи информация по въпроси, свързани с 

националната сигурност, самоличността им да не може да бъде разкривана при никакви 

обстоятелства, а ако това се допуска да се предвиди ограничен кръг от висшестоящи 

служители на съответната служба, върховна прокуратура, главен секретар на МВР и 

други. 

 Въвеждане на числова система за оценка на отношението „риск-полза“ от 

работата и поддържането на отношения с особено ценни доброволни сътрудници. 

Ефективно използване и многостепенна оценка на работата на доброволния сътрудник 

през определен период от време – 3, 6, 12 месеца.  

 Размерът на заплащането на информаторите не е висок в голямата част от 

случаите когато те работят с местна полиция в САЩ, това обаче не е така при 

сътрудничество с ФБР и DIA. Заплащането се явява силен мотиватор за разкриване на 

информация, поради което може да се сподели, че повишаването на възнагражденията и 

възможността за повишена горна граница е добра практика при работата с информатори, 

но само след детайлна мотивировка за нуждата и ползата от използването на сътрудника 

срещу високо възнаграждение. Получаването на част от сумата на иззетите наркотици 

(по пазарна цена) или иззети ценни вещи, също е мотиватор за вербуване на 

информатори, без да се изоставят и други традиционни мотиви за работа без заплащане. 

Въвеждане на уредба на заплащането по модел на ФБР с оглед диференциране на 

различни плащания: за услуги (информация) или за направени разходи; получаване на 

награди и процент от иззети/конфискувани наркотици или вещи по тяхната нетна 

стойност.  

 Определено следва да се възприеме принципът на американската полиция, че 

информаторът не принадлежи на конкретен полицейски служител, а на службата за 

обществен ред или за сигурност и не може да бъдат допускани практики на използване 

на нерегистрирани информатори или на скрити контакти, оставащи „привилегия“ само 

на ръководещия сътрудника служител. На следващо място, подходящо е да се подложат 

на дискусия случаите на „оправомощаване за участие в незаконна дейност“, оценката на 

рисковете и хипотезите, при които това може да стане без да се стига до противоречие с 

най-добрите практики на ЕС. Приемане на нормативна уредба, определяща вида 

престъпления, при които не може при никакви обстоятелства да се позволи доброволен 

сътрудник да присъства (например: тежки престъпления против личността, 
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противодържавни престъпления и други). 

 Проверката на сътрудниците да става с полифизиографско изследване в 

определени случаи, например: при особено важни сътрудници; при получаване на 

информация, свързана с националната сигурност на страната; при работа по тежки 

престъпления и др. 

 Въпросите за вербуване и използване на резиденти и резидентурни групи. В 

полицията на САЩ те не се срещат, а са характерни за работа зад граница на ФБР и DIA. 

Използването им е удачно решение при затворени групи, населени места, при които 

срещите с информатори биха били затруднени поради широкото познанство на 

служителите на полицията и населението, както и при някои етнически и малцинствени 

престъпни среди. Подготовката и използването на резидент изисква сериозно 

оперативно майсторство и може да се окаже голямо предизвикателство в оперативната 

работа на полицията, поради което използването му би било удачно при 

противодействие на организирана престъпност и при работа по дела, свързани с 

националната сигурност. Използването на под-източници (sub-sources) по модела на ФБР 

може да бъде възприето при работа извън територията на страната поради спецификата 

на оперативната среда и изпълнявани задачи, но за територията на страната, особено ако 

сътрудникът е вербуван на парична основа, използването им е дискусионно.  

 Възлагане на работна група, съставена от представители на разузнавателната 

общност в страната, да се проучи и изработи модел на най-добри практики за работа с 

информатори от различните служби при различни условия и оперативна обстановка.  

 Насърчаване на определени служби, работещи с доброволни сътрудници, да 

използват активно на систематична основа извличане на информация от физически лица, 

без тези лица да се регистрирани като сътрудници от каквато и да е категория. 

Насърчаване активното използване на сътрудници чрез подобряване на процеса по 

набелязване, проверка и проучване на лица, подходящи за вербовка съобразно 

оперативните и разузнавателни изисквания.  

 Създаването на постоянно действаща работна група към разузнавателната 

общност, която да проучва и разработва стратегически значими лица, подходящи за 

вербовка, както и да изготвя оценка на риска по модела „цена-риск-ползи“. Подобна 

практика би имала своето положително значение само за подходящи за вербовка лица на 

стратегически позиции – политически, военни или в престъпни и терористични 

структури. Активно използване на перспективни вербовки, т.е. вербуването на лица, 

чиито резултати след проучване и оценка на риска са показали, че ще бъде подходящо да 
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се използват като доброволни сътрудници в следващите 6-24 месеца.  

 Подобряване обучението и работата с разузнавателни анализатори, които да 

получават, обработват и извеждат от получените съобщения от информатори, значим 

разузнавателен продукт. Този продукт би добавил стойност както по конкретните дела и 

преписки, за работата по които се събира информация, така и общо разузнавателно 

значение за всяка отделна служба, прилагаща такъв активен модел на работа. 

 Проучване на работата с апарата сътрудници, както в службите за сигурност, 

така и за обществен ред, със специална насоченост, изследване за проява на пропуски в 

работата й с информатори (например: неадекватно наблюдение и контрол, плащане на 

големи суми за публична информация, връзка със сътрудници, която не отговаря на 

изискванията за сигурност, използване на определени категории сътрудници за 

несвойствени задачи и в качеството им на други категории и т.н.); 

 Засилване на обмена на кадри и обучение на служители от оперативните 

дирекции в МВР, специализирани в ДАНС и съответните други служби, с партньорски 

специални служби. Целта на този обмен е споделяне на опит и добри практики, което 

неминуемо ще подобри тактиката на работа с доброволни сътрудници.  

 Поставяне на задачи и обучение на доброволните сътрудници в разпознаване на 

индикатори, сочещи към споделяне и разпространение на радикални религиозни идеи и 

подготовка за извършване на терористични актове, съобразно практиките, възприети в 

САЩ. 

 Използване на социалните мрежи за установяване на оперативни контакти, 

проучване на лица, обучение на доброволните сътрудници за работа в онлайн среда и 

разпознаване на индикатори за престъпно поведение в интернет. 

Изводи от четвърта глава 

1. От делата е видно, че често се използва повече от един информатор за 

противодействие на разглеждания вид престъпления. 

2. Прилагат се оперативни комбинации от различен вид – по-прости или по-

сложни, но планирането и прилагането им е факт. 

3. Обучените и проверени информатори са партньори по разследванията с 

висока добавена стойност за ФБР. 

4. Съвместното използване на информатор и експлоатиране на СРС е 

традиционна практика, която е високоефективна. 
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5. Използване на наблюдение на профили в социални мрежи, за проследяване на 

публикуване и пропагандиране на радикални или терористични възгледи и призиви е 

ефективна практика, прилагана от ФБР. 

6. Привличането на информатори става на парична основа, както и пряко от 

средите на извършителите, ако лицето е изобличено и се разкайва за извършеното; 

7. По дела с висока правна и фактическа сложност се планира въвеждането на 

служител под прикритие и/или обезпечаването на разработката с повече от един 

информатор. 

8. Никой информатор не извършва престъпна дейност и не помага на 

извършителя, нито го подбужда към такава и/или му набавя средства за престъпление. 

Самоличността на информатора остава скрита, освен ако той даде съгласието си да 

свидетелства пред съд. 

  

 Общи изводи  

Видно от доктрината на САЩ и прилаганите практики за работа с информатори е, 

че институтът на сътрудничество с гражданите е детайлно уреден и съдебно определен 

като приемлив.  

1. Допустими са различни категоризации на източниците според нуждите на 

съответната служба и задачите, които решава. Понятието за информатор е уредено 

отделно и не винаги има припокриване на елементите му при правоохранителните и 

военизираните структури в САЩ. Общите елементи, трасиращи различните понятия за 

сътрудничещо лице, са неговият достъп до търсената информация и заеманата позиция. 

Категориите, които са приложени в полицейските служби на САЩ (информатор, таен 

информатор), както и тази на ФБР (конфиденциален човешки източник), ВС на САЩ 

(вербуван източник, агент) винаги почиват на функционалност при определянето – 

достъп до информация, заемана позиция, регулярно предоставяне на информация, 

получаване на възнаграждение или друга мотивация, конфиденциалност на връзката и 

защита в отношенията. Сравнението на категориите сътрудничещи лица в института на 

доброволно сътрудничество в САЩ доказа, че понятийните разлики може да 

съществуват, но средството – човекът като източник – винаги се използва с цел добиване 

на търсената информация, използвайки сходни цикли на вербовка и тактики на работа с 

вербувания източник. Двата водещи елемента – достъп до информация и заемана 

позиция от източника -   стоят в основата на положителната оценка за предприемане на 

действия по привличане на лицето към сътрудничество с правоохранителните органи 
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или военноразузнавателни/контраразузнавателни структури на ВС на САЩ. Практиките 

по заплащане на източниците са детайлно уредени, а различни институти като този на 

одобрената незаконна дейност позволяват гъвкавост в отношенията с информаторите.  

2. Налице са различия в някои подходи при работа с информатори в САЩ, 

категоризацията им, размерите на възнагражденията, детайлизация на мотивите за 

сътрудничество, но те може да бъдат обяснени със задачите, които решава съответната 

служба и кръга сътрудници и оперативно интересни лица, с които работи. 

3. Регистрацията и отчетността са принципи, посредством които се постига 

контрол над работата с информатори (лица-източници), а това е задължителен елемент в 

отношението „ръководещ оперативен служител – източник“. Контролът и проверката са 

уредени на различни нива: чрез няколко ръководещи служители, чрез участие в 

операции, наблюдение на поведение, преглед на дела, използване на технически 

средства, чрез други източници, полиграфски изследвания, но основното е, че контролът 

е периодично фиксиран и ако се изпълнява правилно е гаранция за сигурността в 

работата на информатора (лице-източник). 

4. Очертават се и някои неприемливи практики за работа с информатори, чието 

прилагане в България не е подходящо: използване на заблуда, противоречие с принципа 

на доброволност, институтът на одобрена незаконна дейност, липса на горна граница 

при възнаграждения, твърде дълго проучване на кандидат за вербовка, привличане на 

лица под определена минимална възраст.  

Въпреки очертаните различия и особености на сътрудничеството, основната му 

цел е запазена при всички правоохранителни и военни структури в САЩ, а именно: 

добиване на информация, която е ценна за съответната структура и спомага за решаване 

на поставените й задачи. 

 

Заключение. Изложеното в дисертационния труд дава възможност обосновано да 

се сподели, че уредбата на използване на конфиденциални източници в полицията, 

правоохранителните и военните структури на САЩ е оперативно приложима, 

практически ориентирана, съобразена със средата и мотивите на кандидатите за 

сътрудничество, поради което адаптираните и изведени от нея добри практики, може да 

бъдат споделени в работата и на някои от българските служби за сигурност и обществен 

ред, отчитайки особеностите на социалната среда в страната и задачите поставени пред 

съответната служба. Следователно, предложената работна теза се счита за доказана.  

Разгледаните процедури и правила за работа с информатори в САЩ, дават 
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увереност да се заключи, че уредбата на този вид особено чувствителни отношения, 

белязани от различни мотиви, национални и социални особености, променящи се 

възгледи и често пъти трудни за еднозначна оценка, трябва да е детайлна и съвременна, 

но и да позволява оперативна свобода в рамките на закона. Само по този начин може да 

се разшири и ефективно да се използва апаратът от доброволни сътрудници на службите 

за сигурност и обществен ред в страната.  
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ПРИНОСИ 

 

Научни приноси: 

1. Изготвени и систематизирани са родови понятия за информатор при 

правоохранителните и военизираните структури в САЩ, които да бъдат споделени при 

уредбата на института на доброволното сътрудничество в България, въз основа на опита 

на САЩ. 

2. Формулирани са предложения за подобряване на процедурите за 

използване на информатори в хода на разследването, на работата и взаимодействието 

между информатор и служител под прикритие, каскадното въвеждане на служител под 

прикритие от информатор и прилагането на сложни оперативни комбинации. 

3. Изведен и обоснован е научен модел на работа с информатори по дела за 

противодействие на финансиране и подкрепа на тероризма, съдържащ конкретни 

стъпки за осъществяването на контакт между информатор или служител под прикритие 

с разработваните лица.  

 

Научно-приложни приноси: 

1. Подобряване на подготовката на оперативния състав на служби за 

сигурност и обществен ред в България чрез представяне на сравнителните аспекти на 

работа с информатори в САЩ. 

2. Подобряване на възможностите за разпознаване на тактики за работа с 

информатори на чужди разузнавателни и контраразузнавателни служби и извеждане на 

индикатори за идентифициране на потенциални членове на терористични и радикални 

групи и степента на индоктринация. 

3. Обогатяване на тактиките, техниките и процедурите за работа с 

информатори и повишаване нивото на подготовка на обучаеми в Академия на МВР, 

Военна академия „Г.С. Раковски“, Държавна Агенция „Национална сигурност“, 

Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военно разузнаване“ и други служби за 

сигурност и обществен ред за работа с информатори.  

4. Изведена е методика за изследване на дела за противодействие на 

финансиране и подкрепа на тероризма по определени индикатори. 
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