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Резюме: В настоящата студия е представено кратко историческо описание на 
българската военна полиция и настоящата правна уредба на дейността ѝ в Закона за 
военната полиция, с което се показва, че полицейските разузнавателни операции не са ѝ 
неприсъщи. Същевременно с оглед сравнение и извеждане на добри практики е 
представена Доктрината на военната полиция на САЩ за провеждане на 
разузнавателни операции. По-специално са разгледани тактически публикации, 
уреждащи мястото на разузнавателните операции на военната полиция, тяхната роля 
и обхват, а също и съотнасянето им към разузнавателния процес като цяло. Отделено е 
специално място на източниците на информация и работата с хора за придобиването на 
информация – видове, вербовка и ръководство на информатори и регистрирани лица-
източници. Анализът на придобитата информация, създаването и разпространението 
на разузнавателни продукти също са представени. В заключение са направени 
предложения за възприемането на елементи от чуждестранната доктрина и 
споделянето на добри практики.  
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Abstract: This article presents a short historical description of the Bulgarian military police 
and the current legal framework of its activity in the Military Police Act, which shows that police 
intelligence operations are not extrinsic for MP Service. At the same time is presented United 
States Doctrine of Military Police Intelligence Operations. This is done for comparison and for 
indicating of good practice. In particular in the article are described US tactical publications 
defining the role and scope of MP intelligence operations, as well as their reference to the 
intelligence process as a whole. A special place is dedicated to information sources and work 
with humans to acquire intelligence information – types of human sources, recruiting and 
handling of informants and registered human sources. The analysis of the acquired information, 
preparation and distribution of intelligence products are also presented. In conclusion some 
proposals have been made for adopting elements of foreign doctrine and sharing of good 
practices. 
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