
           
РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО  СЪБРАНИЕ  
  _______________________________________________________________
                                         
           ПРОЕКТ! 
 

ЗАКОН ЗА  
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП И 
РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 
ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ 

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА 
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ 

(Обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., изм., бр. 41 от 22.05.2007 г., бр. 57 от 13.07.2007 г., в 
сила от 13.07.2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., доп., 
бр. 69 от 5.08.2008 г., бр. 25 от 3.04.2009 г., в сила от 3.04.2009 г., изм., бр. 35 от 
12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 82 от 

16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., бр. 18 от 5.03.2010 г., в сила от 5.03.2010 г., бр. 54 
от 16.07.2010 г., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., бр. 23 от 22.03.2011 г., в 
сила от 1.07.2011 г., доп., бр. 32 от 19.04.2011 г., изм., бр. 48 от 24.06.2011 г., в сила от 

24.06.2011 г., бр. 25 от 27.03.2012 г., в сила от 27.03.2012 г., изм. и доп., бр. 38 от 
18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) 

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1: 
а) в т. 7 накрая се добавя „разследващите полицаи,  военните 

разследващи полицаи, разследващите митнически инспектори;”; 
б) точка 14 се изменя така: 
„14. главният секретар, директорите, заместник-директорите, 

началниците и заместник-началниците на управления, районни служби, 
бази гранично-полицейски кораби, гранични контролно-пропускателни 
пунктове, районни центрове 112 и началниците на участъци, отдели и 
сектори в Министерството на вътрешните работи и началниците на 
структури по чл. 9, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните 
работи;”; 

в) в т. 26 думите „централната и териториалната администрация” се 
заменят с  „администрацията” 

г) в т. 27 накрая се добавя „и Научните съвети”: 
2. В ал. 2: 
а) в т. 1 думите „собствениците, директорите” се заменят със 

„собствениците, управителите, директорите”. 
 б) създава се т. 14: 
 „14. членовете на управителните, контролните и надзорните органи 
на държавни и общински предприятия, преобразувани и приватизирани по 
реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и 



общински предприятия и членовете на управителните и контролните 
органи на приватизационните фондове”. 
 
          § 2. Член 24 се отменя. 
 
 § 3. В чл. 25 се правят следните изменения: 
 1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Принадлежност към органите 
по чл. 1 се установява въз основа на документи, съдържащи се в 
информационните фондове, както следва:”. 
 2. В т. 1, 2  и 3 думите „установяване на дейност на” се заличават. 
 
 § 4. В чл. 26 се правят следните изменения: 
 1. В ал. 1: 
 а) точка 2 се изменя така: 
 „2. лица, заемали или заемащи публични длъжности, както и 
извършвали или извършващи публични дейности от 10 ноември 1989г. до 
извършването на проверката;” 
 б) точка 3 се изменя така: 
 „3. новоназначени или новоизбрани лица на публична длъжност или 
за извършване на  публична дейност - при кадрови промени;” 
 2. Алинея 3 се изменя така: 
 „(3) Резултатите от проверката на лицата по ал. 1, т. 1 се публикуват 
от комисията в 7-дневен срок на интернет страницата й и в бюлетина по 
чл. 14.”. 
 
         § 5. В чл. 27, ал. 3 изречение първо се изменя така: „ Предварителната 
проверка се извършва в срок до 30 дни и резултатът от нея се предоставя в 
писмена форма на заявителя”. 
 
 § 6. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения: 
 1. Създава се нова ал. 5: 
 „(5) Документите, въз основа на които е установена и обявена 
принадлежност на лицата по чл. 26, ал. 1 към органите по чл. 1, се 
публикуват на интернет страницата на комисията.”. 
 2. Досегашната ал. 5 става ал. 6. 
 
          § 7. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се 
отменя. 

 
                                                                                 

Вносители: 
                      
 
 
 
 



 
М О Т И В И 

КЪМ 
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА 

ЗА ДОСТЪП И РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА 
ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ 

ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И 
РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА 

АРМИЯ 
 

С настоящия проект се цели осъвременяване на съществуващата 
нормативна база във връзка с дейността по разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Част 
от предложените промени са във връзка с привеждане в съответствие на 
понятията, използвани в действащия закон с други закони, включително и 
Наказателно-процесуалния кодекс. 
 Измененията, предвидени в § 1, т. 1, б. „в” и „г” коригират понятието 
„централна и териториална администрация”, като го замества с общото 
„администрация”, с оглед пълна проверка на лицата, предвид 
обстоятелството, че не всички териториални субекти са самостоятелни 
правни субекти, юридически лица. Допълнението в чл. 3, ал. 1, т. 27 
произтича от разпоредбата на чл. 19 от Закона за научните степени и 
научните звания (отм. ДВ., бр.38 от 21 май 2010 г.), уточняваща че и 
научните съвети са участници в процедурата по даване на научни степени 
и звания. 

  Допълването на чл. 3, ал. 2, т. 1 е обусловено от обстоятелството, че 
управителите като лица, организиращи и ръководещи цялостната дейност 
на посочените дружества съгласно Търговския закон също следва да бъдат 
обхванати от задължителна проверка по този закон. Предлага се също така 
да бъдат включени за проверка и обявяване на принадлежност лицата, 
които са били членове на управителните, контролните и надзорните органи 
на държавни и общински предприятия, преобразувани и приватизирани по 
реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и 
общински предприятия, както и членовете на управителните и 
контролните органи на приватизационните фондове.      

   С § 2 и 3 от законопроекта се прецизират текстовете, предвид 
обстоятелството, че комисията не изследва реално осъществяваната 
дейност към органите по чл. 1 от закона, а констатира само наличието на 
регистрирана принадлежност на лицата към Държавна сигурност и 
Разузнавателните служби на Българската народна армия въз основа на 
архивни документи. Решенията, с които са установява и обявява 
принадлежност  имат само констативен характер, тъй като са издавани в 
условията на обвързана компетентност. В този смисъл е и Решение № 
4/2012 г. на Конституционния съд на Република България.  



Чрез предложението в § 4 се конкретизира периодът на проверката, 
което от особена важност за точното прилагане на закона. В § 4, т. 2 се 
прави предложение съществуващото задължение комисията да предоставя 
резултата от проверката на  ръководствата на партиите, коалициите, 
инициативните комитети да бъде отменено, тъй като създава допълнителни 
затруднения в практическата дейност на комисията. Предлага се 
резултатът от проверката да се публикува на интернет страницата на 
комисията, с което е гарантирана навременната публичност на 
информацията.  

Въвеждането с § 6 на нова разпоредба за публикуване на интернет 
страницата на комисията на документите, въз основа на които е установена 
принадлежност, е продиктувано от принципа на прозрачност в работата на 
комисията - обществеността да бъде информирана освен за съдържанието 
на решенията на комисията, така и за архивните документи, въз основа на 
които те са поставени, касаещи регистрираната принадлежност на 
проверените лица към органите по чл. 1 от закона. 

С § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на действащия 
закон се вменяват задължения на Националната служба за охрана да 
осъществява дейност по охрана на сградата, архива и имуществото на 
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност 
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия. 

При приемането на този текст не е взето в предвид, че НСО 
осъществява охраната единствено на най -високопоставените в йерархията 
държавни органи на Република България и на техните ръководители – 
президента и вицепрезидента, председателя на Народното събрание, 
министър-председателя и други. На НСО не са предоставяни 
допълнителни финансови средства след приемането на този текст, 
вследствие на което се отделя от финансовия си ресурс на службата 
значителни средства за всяка бюджетна година, както и служители, които 
трябва да бъдат пренасочени от основните дейности на службата, вменени 
действащи нормативни актове. 

 
 

 
                                                  Вносители: 
 


