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Сформирането на новото правителство през август 2005г. отново поставя на дневен ред 
въпроса за реформата в сектора за сигурност, включително и в така деликатния „под-
сектор” на специалните служби. Предложеният нов Закон за МВР обаче не дава 
достатъчно добри сигнали за скорошно ефективно трансформиране на българските 
спецслужби от силови към информационни служби. Новият закон показва, че в „спец-
пространството” реформата отново ще се извършва „на парче” и без ясна концептуална 
визия. 

В този смисъл особено важно е изработването на модел за добро управление на 
специалните служби като информационен „стълб” на сектора за сигурност в България. 
Този модел следва да се формира на базата на концепцията за гражданска сигурност с 
акцент върху сигурността на отделния гражданин при активно гражданско участие в 
обезпечаването на сигурността. Моделът трябва да е динамичен, като се разглеждат 
различни базови алтернативи – както за функционален, така и за институционален 
информационен „стълб”. 

При разработването на модела за ефективна трансформация и добро управление на 
специалните служби в съвременна България най-целесъобразно е да се използва 
архитектурния подход. Необходимо е да се търси синтеза между реално 
съществуващия български модел с неговите институционални традиции, от една 
страна, и динамично развиващите се модели в страните от Евроатлантическото 
пространство, от друга. Моделът за ефективна трансформация на специалните служби 
следва да се формулира след изясняването на поне три базови въпроса: 

1. Анализ на институционалните традиции на различните специални служби и тяхното 
отражение върху съвременното им състояние. 

2. Дефиниране на основните организационни предимства и недостатъци на 
специалните служби в полуреформирания сектор за сигурност в началото на ХХІв. 

3. Изследване състоянието на политическия и граждански контрол над специалните 
служби. 

Специалните служби са един от ключовите елементи на сектора за сигурност на всяка 
държава. Те играят съществена роля при осъществяването на държавната власт и са 
важен инструмент на държавното управление. В исторически план специалните служби 
възникват в рамките на силовите структури. За разлика от армията и полицията обаче, 
дейността на специалните служби е организирана на конспиративни начала. Напълно 
закономерно специалните служби често са наричани секретни служби или тайни 
служби. Не случайно някои изследователи свързват специалните служби с тайните 
общества и с различни нелегални политически и религиозни общества, съществували 
през историята на човечеството. 



Макар да са силови структури, специалните служби основават своята дейност не на 
грубата физическа сила, а на интелигентността на силата. Показателно е, че в повечето 
езици думите "разузнаване" (съответно "контраразузнаване") етимологически 
произлизат от думи, означаващи познание и интелигентност. 

Естествено, разграничението между специалните служби, от една страна, и полицията и 
армията, от друга, не бива да се абсолютизира. На спецслужбите на която и да е страна 
по света не са напълно чужди някои прояви на „военщина” и „полицейщина”. През по-
голямата част от човешката история, включително и през ХХв. специалните служби на 
почти всички страни изпълняват и някои репресивни функции. Едва ли има спецслужба 
на света, която в един или друг период да не е използвала насилствени методи. 

Българските специални служби възникват като специализирани звена в рамките на 
традиционните силови структури – армия и полиция. По времето на Царство България 
и на социалистическа България специалните служби в значителна степен са елемент от 
репресивния апарат на държавната власт. След промените от 1989г. започва постепенен 
процес на трансформация на специалните служби от полусилови структури към 
информационни служби. При някои служби този процес на трансформация протича по-
бързо, при други – по-бавно. От особено значение за планирането на реформите в този 
специфичен елемент на сектора за сигурност е да се отчитат институционалната 
традиция на всяка отделна специална служба, натрупана в продължение на повече от 
половин век (в случая с военното разузнаване – около век). Ефективното 
трансформиране на специалните служби в посока към информационен „стълб” на 
сектора за сигурност изисква нова концептуална рамка и създаване на динамичен модел 
за добро управление. В тази връзка особено важно е да се анализират различните 
модели на „разузнавателна общност” в страните-членки на НАТО. 

Моделът за ефективен „информационен стълб” на интегрирания сектор за сигурност 
следва да е тясно свързан с оформящата се концепция за изграждане на „трети стълб” 
на сектора за сигурност – системата за гражданска сигурност, която се разглежда като 
обособена от „традиционните” два стълба – армията и полицията. С оглед по-доброто 
управление и по-ефективен демократичен граждански контрол, изграждането на 
системата за гражданска сигурност трябва да се осъществява в тясно взаимодействие с 
трансформирането на специалните служби в отделен информационен „стълб” на 
сектора за сигурност. 

Реалистичният модел за добро управление на българските специални служби може да 
се формулира на базата на пет основни предпоставки: 

1. Специалните служби в България са специфичен инструмент на държавната власт, 
чиито институционални традиции се коренят в репресивния апарат. Тази 
институционална наследственост, съчетана с хипертрофираната „култура на 
секретност” са едни от основните причини за трудното осъществяване на реформите в 
този специфичен елемент на сектора за сигурност. 

2. В историческото развитие на българските специални служби съществува трайната 
взаимовръзка между ефективен контрол и политизация на специалните служби. Тъй 
като традициите на контрол над спецслужбите са традиции изключително на 
политически контрол, дори и след началото на демократичните промени контролът над 
службите е възможен единствено като политически, което неизбежно води до 



политизация. Демократичният граждански контрол в средносрочна перспектива ще 
продължава да бъде повърхностен и ще е засенчван от политическия. 

3. Макар с по-особен статут и същност, през своето историческо развитие българските 
специални служби винаги са част от държавната администрация с нейните присъщи 
организационни недостатъци. Специалните служби са най-митологизираната част от 
държавната администрация, но не непременно най-ефективната. Стихийният процес на 
„приватизация” на специалните служби и техни активи, започнал след 1989г. поставя 
началото на тенденция, водеща към създаването на „частни” специални служби, 
организирани по правилата на модерния мениджмънт, които в средно-срочна 
перспектива могат да се превърнат в сериозен конкурент на легитимните държавни 
специални служби. В този смисъл особено важно е намирането на възможност за 
нормативно регламентиране дейността на частните специални служби. 

4. През своето историческо развитие българските специални служби трайно придобиват 
дуалистична същност – при преследването на своите цели те защитават частично както 
националния интерес на България, така и политическия интерес на управляващия 
режим през конкретния исторически период. Намирането на баланса между 
националния интерес и интересите на политическия режим е една от основните дилеми 
в същността и професионалната етика на специалните служби в България. 

5. Изграждането на „разузнавателна общност” в България следва да става на базата на 
научно-обоснован концептуален модел за добро управление на специалните служби 
като информационен „стълб” на интегрирания сектор за сигурност. Този модел е тясно 
свързан със системата за гражданска сигурност като свързващо звено” между сектора 
за сигурност на макро ниво и сигурността на отделния гражданин на микро ниво. 
Регламентирането на „разузнавателната общност” в България следва да стане съм Закон 
за специалните служби или Закон за националната сигурност. 

 


