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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З  А  К  О  Н


ЗА държавна агенция „разузнаване”


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда статута, дейностите и функционирането на Държавна агенция „Разузнаване”, наричана по-нататък „Агенцията”, и статута на нейните служители.
Чл. 2. (1) Държавна агенция „Разузнаване” е служба за сигурност, непосредствено подчинена на Министерския съвет.
(2) Държавна агенция „Разузнаване” е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София, а председателят на агенцията е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
(3) Държавна агенция „Разузнаване” участва в дейността на разузнавателните общности на НАТО и Европейския съюз.
Чл. 3. (1) Държавна агенция „Разузнаване” придобива, обработва, анализира, съхранява и предоставя разузнавателна информация при условията и по реда на този закон.
(2) Разузнавателна информация по смисъла на този закон е всяка придобита от Агенцията информация за чужди страни, организации и лица или за свързани с тях български организации и лица,  която е от значение за гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на държавата, за  защитата на конституционно установения ред в Република България, за защита и реализиране на националните интереси в политическата, икономическата, финансовата, социалната, научната и културната област, включително за:
1. разкриване, предотвратяване и противодействие на посегателства срещу независимостта и териториалната цялост на страната;

2. разкриване, предотвратяване и противодействие на тайни посегателства, които накърняват или застрашават политическите, отбранителните и икономическите интереси на страната;
3. разкриване, предотвратяване и противодействие на тайни посегателства, насочени към насилствена промяна на конституционно установения ред в страната, който гарантира упражняване на човешките и гражданските права, демократично представителство на основата на многопартийна система и дейността на институциите, установени от Конституцията;
4. разкриване, предотвратяване и противодействие на терористични действия, на незаконен трафик на хора, оръжие и наркотици, както и на незаконен трафик на продукти и технологии, поставени под международен контрол, “пране на пари”, финансиране на тези дейности и други специфични рискове и заплахи;
5. защита на националните исторически и духовни ценности и културното наследство на българската нация. 
Чл. 4. Дейността на Държавна агенция „Разузнаване” се осъществява въз основа на следните основни принципи:
1. ñïàçâàíå íà Êîíñòèòóöèÿòà, çàêîíèòå è ìåæäóíàðîäíèòå äîãîâîðè, ïî êîèòî Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ å ñòðàíà;
2. çà÷èòàíå è ãàðàíòèðàíå íà ïðàâàòà íà ÷îâåêà è îñíîâíèòå ñâîáîäè;
3. çàùèòà íà èíôîðìàöèÿòà è íà èçòî÷íèöèòå çà ïðèäîáèâàíåòî é;
4. îáåêòèâíîñò è áåçïðèñòðàñòíîñò;
5. ñúòðóäíè÷åñòâî ñ ãðàæäàíèòå;
6. ïîëèòè÷åñêè íåóòðàëèòåò.
Чл. 5. На Държавна агенция „Разузнаване” не се възлагат задачи от вътрешнополитически характер.
Чл. 6. Върху дейността на Държавна агенция „Разузнаване” се упражнява контрол от предвидените в Конституцията и този закон органи.
глава втора
ÔÓÍÊÖÈÈ È ÄÅÉÍÎÑÒÈ.
ОРГАНИЗАЦИЯ, СПОСОБИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ

Чл. 7. Функциите на Държавна агенция „Разузнаване” са:
1.	защита на националната сигурност и интересите на Република България, свързани с националната сигурност; 
2.	предотвратяване, разкриване и противодействие на вреди в областта на националната сигурност, външната политика, икономиката и защитата на конституционно установения ред;
3.	осъществяване съдействие на органите по чл. 11 за реализиране приоритетите на Република България в областта на националната сигурност, външната политика, икономиката и защитата на конституционно установения ред.
Чл. 8. Дейностите на Държавна агенция „Разузнаване” са:
	придобиване, съхраняване, обработване, обобщаване, анализиране и предоставяне на разузнавателна информация;
	осъществяване на разузнавателни операции;

проучване и подбор на кандидати за служители;
 проучване на кандидати за служители и на служителите с цел установяване на надеждността им за работа с класифицирана информация и издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация;
закрила на служителите и на лицата, които сътрудничат или са сътрудничили на агенцията, както и на бившите служители на Агенцията;
защита и охрана на обектите, предоставени на Агенцията за или във връзка с изпълнение на дейността й; 
разработване и поддържане в готовност за изпълнение на план за мобилизация, военновременен план, план за привеждане от мирно във военно положение и поддържане на мобилизационен резерв;
информационен обмен и взаимодействие с органите на държавната власт и с държавните служби и техните администрации;

	сътрудничество със сродни чуждестранни органи и служби;
	проучване на кандидати за изпълнители на обществени поръчки, свързани с достъп до класифицирана информация относно Агенцията, дейността и служителите й, с цел издаване на разрешения за достъп и удостоверения за сигурност;
	създаване и поддържане на самостоятелен оперативен архив;

изграждане и поддържане на собствена автоматизирана информационна система за събиране, обработване, съхраняване и вътрешноведомствен обмен на информация;
разработване и използване на собствени криптографски ключове, средства и системи за защита на информацията съгласно закона и в рамките на своята компетентност;
други дейности, определени със закон. 
Чл. 9. Министерският съвет определя условия и ред за придобиване, ползване и разпореждане извън страната с недвижима и движима собственост, обезпечаваща осъществяването на функциите и дейностите по чл. 7 и 8.
Чл. 10. Изпълнението на  дейностите на Агенцията се осигурява чрез:
	използване на специални разузнавателни средства на територията на Република България при условия и по ред, определени със Закона за специалните разузнавателни средства; 

използване на разузнавателни средства и способи извън територията на Република България при условия и по ред, определени от ръководителя на Агенцията;
привличане към сътрудничество на лица при условия и по ред, определени от ръководителя на Агенцията;
използване на прикрития на Агенцията като юридическо лице, включително чрез съставяне и използване на официални документи за прикритието,  при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет;
	използване на прикрития на служители на Агенцията при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет;

използване на прикрития на вещи и обекти на Агенцията, включително чрез съставяне и използване на официални документи за прикритието им,  при условия и по ред, определени с решение на Министерския съвет;
съставяне и използване на документи за чужда самоличност и други официални документи, необходими за прикритие на служители от Агенцията, които изпълняват оперативно-разузнавателна дейност, при условия и по ред, определени с решение на Министерския съвет;
разработване и използване на собствена специална техника и системи за осигуряване на оперативната си дейност и за комуникация при спазване изискванията на закона;
съдействие и получаване на информация от държавни органи, организации и лица;
	защита от нерегламентиран достъп на класифицираната информация, събирана, обработвана и съхранявана от Агенцията, и защита на служебната кореспонденция.
Чл. 11. (1) Агенцията предоставя разузнавателна информация чрез ръководителя на Агенцията или чрез определени от него длъжностни лица на: 
	председателя на Народното събрание;
	президента на Републиката;

министър-председателя и министрите;
други държавни органи, организации и лица, определени от Министерския съвет.
(2) На председателя на Народното събрание, на президента на Републиката и на министър-председателя се предоставя еднаква по обем и съдържание информация.


глава трета
УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ”
Раздел I
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

×ë. 12. (1) Äúðæàâíà àãåíöèÿ „Ðàçóçíàâàíå” ñå ðúêîâîäè îò ïðåäñåäàòåë, êîéòî ñå íàçíà÷àâà ñ óêàç íà Ïðåçèäåíòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ïî ïðåäëîæåíèå íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò çà ñðîê 5 ãîäèíè.
(2) Ïðåäñåäàòåëÿò ñå ïîäïîìàãà îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëè, êîèòî ñå îïðåäåëÿò ñ ðåøåíèå íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò çà ñðîê 5 ãîäèíè ïî ïðåäëîæåíèå íà ïðåäñåäàòåëÿ.
×ë. 13. Çà ïðåäñåäàòåë è çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëè íà Àãåíöèÿòà ìîãàò äà áúäàò íàçíà÷àâàíè ëèöà, êîèòî:
1. èìàò ñàìî áúëãàðñêî ãðàæäàíñòâî;
2. èìàò âèñøå îáðàçîâàíèå ñ îáðàçîâàòåëíî-êâàëèôèêàöèîííà ñòåïåí „Ìàãèñòúð”;
3. íå ñà îñúæäàíè çà óìèøëåíî ïðåñòúïëåíèå îò îáù õàðàêòåð, íåçàâèñèìî îò ðåàáèëèòàöèÿòà, êàêòî è íå ñà îñâîáîæäàâàíè îò íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò çà óìèøëåíè ïðåñòúïëåíèÿ îò îáù õàðàêòåð;
4. íå ñà ëèøåíè îò ïðàâîòî äà çàåìàò îïðåäåëåíà äúðæàâíà äëúæíîñò;
5. ñà ïîëó÷èëè ðàçðåøåíèå çà äîñòúï äî êëàñèôèöèðàíà èíôîðìàöèÿ ñ íèâî íà êëàñèôèêàöèÿ „Ñòðîãî ñåêðåòíî”;
6. íå ÷ëåíóâàò â ïîëèòè÷åñêè ïàðòèè èëè êîàëèöèè èëè â îðãàíèçàöèè ñ ïîëèòè÷åñêè öåëè;
7. íå ñà åäíîëè÷íè òúðãîâöè, ñúäðóæíèöè, óïðàâèòåëè, ïðîêóðèñòè èëè ÷ëåíîâå íà íàäçîðíè ñúâåòè, óïðàâèòåëíè ñúâåòè èëè ñúâåòè íà äèðåêòîðèòå èëè â êîíòðîëíè îðãàíè íà òúðãîâñêè äðóæåñòâà, êîîïåðàöèè èëè þðèäè÷åñêè ëèöà ñ íåñòîïàíñêà öåë, êîèòî îñúùåñòâÿâàò ñòîïàíñêà äåéíîñò;
8. íå ñà íàåòè ïî òðóäîâî èëè ïî ñëóæåáíî ïðàâîîòíîøåíèå.
Чл. 14. (1) Пълномощията на председателя и заместник-председателите на Агенцията се прекратяват предсрочно в следните случаи:
1. ïî òÿõíî èñêàíå;
2. ïðè íàâúðøâàíå íà 60-ãîäèøíà âúçðàñò;
3. ïðè ôàêòè÷åñêà íåâúçìîæíîñò äà èçïúëíÿâàò çàäúëæåíèÿòà ñè çà ïîâå÷å îò 6 ìåñåöà;
4. ïðè íåñúâìåñòèìîñò ñ èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 13;
5. ïðè òåæêî íàðóøåíèå èëè ñèñòåìíî íåèçïúëíåíèå íà ñëóæåáíèòå çàäúëæåíèÿ, êàêòî è ïðè äåéñòâèÿ, êîèòî íàêúðíÿâàò ïðåñòèæà íà Àãåíöèÿòà;
6. ïðè âëèçàíå â ñèëà íà àêò, ñ êîéòî å óñòàíîâåí êîíôëèêò íà èíòåðåñè ïî Çàêîíà çà ïðåäîòâðàòÿâàíå è óñòàíîâÿâàíå íà êîíôëèêò íà èíòåðåñè. 
(2) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1 ïúëíîìîùèÿòà íà ïðåäñåäàòåëÿ ñå ïðåêðàòÿâàò ñ óêàç íà Ïðåçèäåíòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ïî ïðåäëîæåíèå íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò, à íà çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåë – ñ ðåøåíèå íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ïî ïðåäëîæåíèå íà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ.
(3) Ïðè ñìúðò èëè ïðåäñðî÷íî ïðåêðàòÿâàíå ïúëíîìîùèÿòà íà ïðåäñåäàòåëÿ Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ïðåäëàãà â åäíîìåñå÷åí ñðîê íà ïðåçèäåíòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ äà íàçíà÷è íîâ ïðåäñåäàòåë, à ïðè ñìúðò èëè ïðåäñðî÷íî ïðåêðàòÿâàíå íà ïúëíîìîùèÿòà íà çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåë ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïðåäëàãà â åäíîìåñå÷åí ñðîê íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò äà íàçíà÷è íîâ çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåë. Íàçíà÷åíèòå ïî òîçè ðåä ïðåäñåäàòåë è çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåë äîâúðøâàò ñúîòâåòíèÿ ìàíäàò.
(4) Äî íàçíà÷àâàíå íà íîâ ïðåäñåäàòåë íåãîâèòå ôóíêöèè ñå èçïúëíÿâàò îò îïðåäåëåí îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåë.
(5) Òðóäúò íà ïðåäñåäàòåëÿ è çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëèòå íà Àãåíöèÿòà ñå çà÷èòà êàòî ïúðâà êàòåãîðèÿ.
Чл. 15. (1) Председателят ръководи Агенцията, като:
	представлява Агенцията;
	организира, ръководи и контролира изпълнението на функциите и дейностите, възложени на  Агенцията;
	организира изпълнението на оперативно-разузнавателните дейности за изпълнение на поставените пред Агенцията задачи;
	съставя проект на бюджет на Агенцията и ръководи изпълнението му; 
	ръководи финансовото и материално-техническото осигуряване на Агенцията и дейността по осъществяване на контрол върху материалноотговорните лица;

организира, ръководи и контролира разходването на особените финансови средства;
	ðúêîâîäè óïðàâëåíèåòî íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè; 
	ðúêîâîäè îñúùåñòâÿâàíåòî íà çäðàâíàòà ïîëèòèêà è íà ìåäèöèíñêîòî è ïñèõîëîãè÷íîòî îñèãóðÿâàíå;
	 ðúêîâîäè ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà;
	 óòâúðæäàâà Åòè÷åí êîäåêñ çà ïîâåäåíèå íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè â Àãåíöèÿòà; 
	 контролира дейностите по създаване на безопасни и здравословни условия в Агенцията;
 изготвя и представя пред Министерския съвет ежегодно 
до 31 януари годишен доклад за дейността на Агенцията за предходната година;
 ръководи дейността по опазване на класифицираната информация в Агенцията в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация и обявява списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, за сферата на дейност на Агенцията; 
 управлява предоставените на Агенцията държавни имоти и ръководи инвестиционната политика в Агенцията;
	 организира и ръководи взаимодействието с органите на държавната власт, държавните ведомства и обществени организации;
	 осъществява сътрудничество с партньорски служби на други държави, с международни органи и организации;
 изготвя доклад до Министерския съвет за отпускане на лична пенсия по чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване за особени заслуги, свързани с националната сигурност;
 внася в Министерския съвет за разглеждане всички въпроси, свързани с Агенцията, за които няма самостоятелна компетентност за решаване;
 съдейства при подготовката на актовете на Министерския съвет,  свързани с Агенцията;
 изразява становища по изпратени за съгласуване проекти на актове на Народното събрание и Министерския съвет; 
	 отговаря за правното осигуряване на  Агенцията;
 изпълнява и други правомощия, възложени му със закон.
Чл. 16. (1) В изпълнение на своите правомощия председателят на  Агенцията издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.
(2) Актовете на председателя на Агенцията за подбора на кандидати за служители, за приемане на служители, както и за промяна или прекратяване на прикриващите отношения със служители, които при изпълнение на служебните си задължения заемат или са заемали длъжности в държавната администрация или са извършвали оперативно-разузнавателна дейност под друго прикритие, не подлежат на обжалване.
(3) Актовете на председателя на Агенцията за прекратяване на служебното правоотношение могат да се  обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
×ë. 17. (1) Ïðåäñåäàòåëÿò äåëåãèðà ñúñ çàïîâåä ïðàâîìîùèÿ íà çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëèòå è îïðåäåëÿ òåõíèòå ôóíêöèè.
(2) Ôóíêöèèòå è ïðàâîìîùèÿòà íà ïðåäñåäàòåëÿ â íåãîâî îòñúñòâèå îò ñòðàíàòà, ïðè íåâúçìîæíîñò äà ãè èçïúëíÿâà â öÿëîñò èëè ÷àñòè÷íî èëè êîãàòî ïîëçâà çàêîíîóñòàíîâåí îòïóñê, ñå èçïúëíÿâàò îò îïðåäåëåí ñ íåãîâà ïèñìåíà çàïîâåä çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåë çà âñåêè êîíêðåòåí ñëó÷àé.
Чл. 18. (1) За осъществяване на контролни функции при провеждане на държавната политика в Агенцията и с цел предотвратяване и разкриване на закононарушения, както и за повишаване на качеството и ефективността на изпълнението на възложените функции и дейности  министър-председателят по предложение на ръководителя на Агенцията назначава инспектор.
(2) Инспекторът е на пряко подчинение на председателя на  Агенцията. 
(3) За инспектор може да бъде назначаван служител, който има висше образование и стаж не по-малко от 5 години в  Агенцията.

Чл. 19. (1) Инспекторът извършва контролни и други проверки по указание на председателя на Агенцията или по свой почин по отношение на:
	спазването на нормативните актове и заповедите на председателя на Агенцията;
	спазването на вътрешния ред и дисциплина;
	предотвратяването и разкриването на конфликт на интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
	спазването на Етичния кодекс за поведение на служителите; 
	управлението и разпореждането с материални средства;
	условията и реда за извършването на особени финансови разходи;
	условията на труд;

управлението на човешките ресурси;
спазването на основните права и свободи на човека.
(2) Инспекторът проучва предложенията, сигналите, жалбите и молбите, подадени от физически или юридически лица до председателя на Агенцията, и изготвя отговори по тях.
(3) Инспекторът няма правомощие да извършва финансов контрол с изключение на контрола по ал. 1, т. 5 и 6.
Чл. 20. (1) Председателят на  Агенцията има право да разпореди на инспектора да не започва и да прекрати извършването на конкретни проверки, ако това е необходимо за защита на интереси, свързани с националната сигурност. 
(2) В случаите по ал. 1 инспекторът има право да докладва на министър-председателя.
Чл. 21. (1) Инспекторът докладва на председателя за резултатите от извършените от него проверки и прави предложения и препоръки във връзка с тях. 
(2) Инспекторът представя годишен доклад за резултатите от дейността си на министър-председателя и на председателя на Агенцията.
Чл. 22. Организацията на дейността, видовете проверки, както и условията и редът за извършването им се определят с акт на Министерския съвет.
Чл. 23. При осъществяване на правомощията си органите и лицата, осъществяващи  предварителен финансов контрол, вътрешен одит, държавна финансова инспекция и външен одит, съответно не контролират, не инспектират и не одитират особените разходи и специалните дейности на Агенцията.

Раздел ІІ
СТРУКТУРА
Чл. 24. (1)  Агенцията е организирана в дирекции и отдели. В дирекциите и отделите с акт на председателя на Агенцията могат да се създават  и други звена.
(2)  Наименованието, вътрешната организация и функциите на звената се определят с акт на председателя на Агенцията.
 (3) Звената осъществяват функциите и дейностите, посочени 
в чл. 7 и 8, в следните направления:  
	разузнавателна дейност и контраразузнавателното й обезпеча-ване;

информационно-аналитична дейност;
управление на човешките ресурси;
правно-нормативна  дейност;
сигурност и защита на класифицираната информация;
международно сътрудничество; 
оперативен отчет и архив;
финансово-счетоводна дейност;
стопанска дейност;
	 охранителна дейност;
 управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка;
 информационно-техническо обслужване и компютърни системи; 
 вътрешен одит;       
	инспекция.

Глава четвърта
ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 25. Списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, се определя със заповед на председателя на Агенцията.
×ë. 26. (1) Â Àãåíöèÿòà ìîãàò äà ñå îáðàáîòâàò ëè÷íè äàííè. Ïðè îáðàáîòâàíå íà ëè÷íè äàííè, ñâúðçàíè ñ äåéíîñòòà íà Àãåíöèÿòà:
1. íå  ñå èñêà ñúãëàñèåòî è íå ñå èíôîðìèðà ôèçè÷åñêîòî ëèöå;
2. íå ñå ïðåäîñòàâÿò ëè÷íè äàííè íà òðåòè ëèöà;
3. äàííèòå ñå ñúõðàíÿâàò è ñëåä ïðèêëþ÷âàíå íà îáðàáîòâàíåòî èì â ñðîêîâå, îïðåäåëåíè îò àäìèíèñòðàòîðà íà ëè÷íèòå äàííè.
(2) Â Àãåíöèÿòà ìîãàò äà ñå îáðàáîòâàò è ëè÷íè äàííè, îáðàáîòâàíè îò äðóãè îðãàíè, êàòî äàííèòå, ïîëó÷åíè ïî òîçè íà÷èí, íå ìîãàò äà ñå èçïîëçâàò çà äðóãè öåëè îñâåí çà äåéíîñòòà íà Àãåíöèÿòà. Òåçè äàííè íå ñå ïðåïðåäàâàò íà òðåòè ëèöà.
(3) Ëè÷íèòå äàííè ïî àë. 2 è 3 ñå çàëè÷àâàò, àêî âå÷å íå ñúùåñòâóâà ïðè÷èíà çà òÿõíîòî çàïàçâàíå ñúãëàñíî çàêîíà èëè â èçïúëíåíèå íà ñúäåáåí àêò.
(4) Ïðè çàëè÷àâàíåòî íà ëè÷íèòå äàííè ñå âçåìàò ïðåäâèä âúçðàñòòà íà ôèçè÷åñêîòî ëèöå, åñòåñòâîòî íà îáðàáîòâàíèòå ëè÷íè äàííè, íåîáõîäèìîñòòà îò îáðàáîòâàíå äî ïðèêëþ÷âàíåòî íà ðàçñëåäâàíå èëè çàêîíîâà ïðîöåäóðà, âëèçàíå â ñèëà íà ïðèñúäà èëè ñúäåáíî ðåøåíèå, àìíèñòèÿ, ðåàáèëèòàöèÿ èëè èçòè÷àíå íà ïðåäâèäåíàòà â çàêîíà äàâíîñò.
(5) Àäìèíèñòðàòîð íà ëè÷íè äàííè ïî ñìèñúëà íà Çàêîíà çà çàùèòà íà ëè÷íèòå äàííè å ïðåäñåäàòåëÿò íà Àãåíöèÿòà, êîéòî âúçëàãà îáðàáîòâàíåòî íà ëè÷íè äàííè íà îïðåäåëåíè îò íåãî äëúæíîñòíè ëèöà.
(6) Ðåäúò çà îáðàáîòâàíå íà ëè÷íè äàííè ñå îïðåäåëÿ ñ àêò íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà.
Чл. 27. (1) На служителите на Агенцията не се издават екземпляри или копия от документите, свързани с възникване, изменение или прекратяване на правоотношенията с Агенцията, с изключение на случаите по ал. 2.
(2) На служителите на Агенцията се издават несъдържащи класифицирана информация преписи на актовете,  с които се прекратяват правоотношенията им с Агенцията, както и предвидени в закон документи за реализиране на осигурителни права след прекратяване на правоотношенията с Агенцията.
Чл. 28. Служителите са длъжни да опазват държавната и служебната тайна и след прекратяване на правоотношенията им с Агенцията съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
глава пета
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНИ И ВЕДОМСТВА

Чл. 29. Координацията и взаимодействието на Агенцията с ведомства и служби за сигурност и обществен ред се осъществява чрез издаване на съвместни инструкции от председателя на Агенцията и ръководителя на съответното ведомство. 
Чл. 30. (1) За изпълнение на поставените пред Агенцията задачи държавните органи и ведомствата й осигуряват безплатен достъп до информацията, с която разполагат.
(2) Àãåíöèÿòà ïîëçâà èíôîðìàöèÿ îò èíôîðìàöèîííè ôîíäîâå íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè, Äúðæàâíà àãåíöèÿ „Íàöèîíàëíà ñèãóðíîñò” è ñëóæáà „Âîåííà èíôîðìàöèÿ” ïî íà÷èí, íåïîçâîëÿâàù ðàçêðèâàíå íà èíòåðåñà íà Àãåíöèÿòà, è ïðè ñïàçâàíå íà ïðèíöèïà „íåîáõîäèìîñò äà ñå çíàå”. 
(3) Достъпът по ал. 2 се урежда със съвместни инструкции.
Чл. 31. Агенцията осъществява взаимодействие с органи на ЕС, НАТО и други международни организации и чуждестранни разузнавателни и контраразузнавателни служби на основание и в изпълнение на:
1. международни договори, по които Република България е страна;
2. актове на Министерския съвет;
3. споразумения и договорености с партньорски служби.

глава шеста
ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÍÀ ÄÚÐÆÀÂÍÀ ÀÃÅÍÖÈß “ÐÀÇÓÇÍÀÂÀÍÅ”
Раздел I
Статут на служителите
Чл. 32. (1) Служители на Държавна агенция „Разузнаване” са:
1. äúðæàâíè ñëóæèòåëè ïî òîçè çàêîí;
2. äúðæàâíè ñëóæèòåëè ïî Çàêîíà çà äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë;
3. ëèöà, ðàáîòåùè ïî òðóäîâî ïðàâîîòíîøåíèå.
(2) Äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ïî àë. 1, ò. 1 îñúùåñòâÿâàò ôóíêöèè ïî èçïúëíåíèå íà äåéíîñòèòå ïî ÷ë. 8.
(3) Äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ïî àë. 1, ò. 2 îñúùåñòâÿâàò ôóíêöèè, ñâúðçàíè ñ îñèãóðÿâàíå äåéíîñòòà íà àãåíöèÿòà, èçâúí ïîñî÷åíèòå â ÷ë. 8.
(4) Çà ëèöàòà, ðàáîòåùè ïî òðóäîâî ïðàâîîòíîøåíèå, ñå ïðèëàãà 
÷ë. 107à îò Êîäåêñà íà òðóäà. 
 (5) Председателят на Агенцията е орган по назначаване на държавните служители и работодател на служителите по трудово правоотношение. Той може да възложи на служители на Агенцията отделни свои правомощия по служебното правоотношение с изключение на назначаването, налагането на дисциплинарни наказания по чл. 80, ал. 1, 
т. 3 - 5 и прекратяването на правоотношението. 
(6) Председателят на Агенцията при необходимост може да определи служители по ал. 1, т. 3, които да изпълняват функции по чл. 8.
(7) Със заповед на председателя на Агенцията и с тяхно съгласие държавните служители по ал. 1, т. 1 могат да се назначават на длъжности, предвидени за заемане от служители по ал. 1, т. 2, и обратно. В този случай служебното правоотношение се преобразува в служебно правоотношение по съответния закон.
Чл. 33. Общата численост на служителите в Агенцията се определя с акт на Министерския съвет по предложение на председателя на Агенцията. 
Чл. 34. (1) Държавните служители по чл. 32, ал. 1, т. 1 съобразно изпълняваните функции, притежаваната квалификация и професионален опит и заеманите длъжности изпълняват държавна служба в Агенцията в един от следните рангове:
1. ðàçóçíàâà÷è:
à) ãëàâåí ðàçóçíàâà÷ - ðúêîâîäåí ïåðñîíàë;
á) ñòàðøè ðàçóçíàâà÷ - åêñïåðòåí ïåðñîíàë ñ êîíòðîëíî-àíàëèòè÷íè ôóíêöèè;
â) ðàçóçíàâà÷ - åêñïåðòåí ïåðñîíàë;
2. ñúòðóäíèöè:
à) ãëàâåí ñúòðóäíèê - èçïúëíèòåëñêè ïåðñîíàë ñ êîíòðîëíè ôóíêöèè;
á) ñúòðóäíèê - èçïúëíèòåëñêè ïåðñîíàë.
(2) Ðàíãîâåòå ïî àë. 1 ìîãàò äà èìàò ñòåïåíè, îòðàçÿâàùè ïðîôåñèîíàëíèòå çíàíèÿ è îïèò íà ñëóæèòåëèòå, êîèòî ñå îïðåäåëÿò ñ ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíå íà çàêîíà. Ðàíãîâåòå ñå ïðèñúæäàò îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà.
(3) Ïðåäñåäàòåëÿò íà Àãåíöèÿòà óòâúðæäàâà Êëàñèôèêàòîð íà äëúæíîñòèòå ïî ÷ë. 32, àë. 1, ò. 1.
Чл. 35. (1) Служителите на Агенцията нямат право да членуват в политически партии, движения или коалиции с политически цели и да предприемат действия по служба, с които да нарушават политическата си неутралност.
(2) Ñëóæèòåëèòå íà Àãåíöèÿòà íå ìîãàò äà èçâúðøâàò ïðîïàãàíäíà è àãèòàöèîííà äåéíîñò â ïîëçà èëè âúâ âðåäà íà ïîëèòè÷åñêè ïàðòèè, äâèæåíèÿ èëè êîàëèöèè ñ ïîëèòè÷åñêè öåëè, íà ñèíäèêàëíè îðãàíèçàöèè è íà êàíäèäàòè çà èçáîðíè äëúæíîñòè.
(3) Ñëóæèòåëèòå íà Àãåíöèÿòà íå ìîãàò äà áúäàò çàäúëæàâàíè äà äåêëàðèðàò ñâîèòå ïîëèòè÷åñêè, ðåëèãèîçíè èëè èäåîëîãè÷åñêè óáåæäåíèÿ âúâ âðúçêà ñúñ çàåìàíåòî èëè èçïúëíåíèåòî íà ñëóæáàòà.
(4) Ñëóæèòåëèòå íà Àãåíöèÿòà íå ìîãàò äà îòêàçâàò èçïúëíåíèå íà ñëóæåáíè çàäúëæåíèÿ ïî ðåëèãèîçíè ìîòèâè.
×ë. 36. Äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè â Àãåíöèÿòà ìîãàò äà ñå êàíäèäàòèðàò çà ïðåçèäåíò è âèöåïðåçèäåíò íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, çà íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè, ÷ëåíîâå íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò îò Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, îáùèíñêè ñúâåòíèöè è êìåòîâå ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè ñúñ çàêîí.
×ë. 37. (1) Ñëóæåáíîòî ïðàâîîòíîøåíèå ñ äúðæàâåí ñëóæèòåë, êîéòî å ðåãèñòðèðàí çà êàíäèäàò çà èçáîðåí îðãàí îò ïîëèòè÷åñêè ïàðòèè èëè êîàëèöèè, ñå ïðåêðàòÿâà.
(2) Äúðæàâåí ñëóæèòåë, èçáðàí çà ïðåçèäåíò, âèöåïðåçèäåíò, íàðîäåí ïðåäñòàâèòåë, ÷ëåí íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò îò Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ è êìåò îò íåçàâèñèìà ëèñòà, ñå ñìÿòà â íåïëàòåí îòïóñê çà âðåìåòî íà ìàíäàòà ìó è ñëåä ïðåêðàòÿâàíå íà ïúëíîìîùèÿòà ìó ñå îñèãóðÿâà çàåìàíåòî íà ïðåäèøíàòà èëè íà äðóãà ðàâíîñòîéíà äëúæíîñò. Â 14-äíåâåí ñðîê îò ïðåêðàòÿâàíå íà ïúëíîìîùèÿòà ìó äúðæàâíèÿò ñëóæèòåë çàÿâÿâà ïèñìåíî ïðåä îðãàíà ïî íàçíà÷àâàíåòî æåëàíèåòî ñè äà çàåìå ïðåäèøíàòà èëè äðóãà ðàâíîñòîéíà äëúæíîñò.
Чл. 38. В случаите, когато по отношение на държавен служител е взета мярка за неотклонение задържане под стража или той е привлечен като обвиняем,  компетентният орган незабавно уведомява председателя на Агенцията.
×ë. 39. Ïðåäñåäàòåëÿò íà Àãåíöèÿòà îïðåäåëÿ âèäà è ìîäåëà íà óíèôîðìåíîòî îáëåêëî, êàòåãîðèèòå ñëóæèòåëè, êîèòî ãî íîñÿò, ðåäà çà ïðåäîñòàâÿíåòî è íîñåíåòî ìó, ñèìâîëèòå, îòëè÷èòåëíèòå çíàöè, êàêòî è ïðèíàäëåæíîñòè, ñâúðçàíè ñ èçïúëíåíèåòî íà ñëóæåáíèòå çàäúëæåíèÿ íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè.
Чл. 40. (1) Държавните служители в Агенцията не могат да изпълняват друга държавна служба, освен в случаите, определени с този или с друг закон.
(2) Äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè íå ìîãàò äà èçâúðøâàò äåéíîñò, íåñúâìåñòèìà ñúñ ñëóæáàòà èì â Àãåíöèÿòà.
(3) Íåñúâìåñòèìîñò ñúñ ñëóæáàòà â Àãåíöèÿòà å íàëèöå, êîãàòî äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè:
1. ñà â íåïîñðåäñòâåíà éåðàðõè÷åñêà âðúçêà íà ðúêîâîäñòâî è êîíòðîë ñúñ ñúïðóã èëè ñúïðóãà, ñ ëèöå, ñ êîåòî ñå íàìèðàò âúâ ôàêòè÷åñêî ñúæèòåëñòâî, ñ ðîäíèíà ïî ïðàâà ëèíèÿ áåç îãðàíè÷åíèÿ, ïî ñúðåáðåíà ëèíèÿ äî ÷åòâúðòà ñòåïåí âêëþ÷èòåëíî èëè ïî ñâàòîâñòâî äî ÷åòâúðòà ñòåïåí âêëþ÷èòåëíî;
2. ñà åäíîëè÷íè òúðãîâöè, ñúäðóæíèöè â òúðãîâñêî äðóæåñòâî, óïðàâèòåëè èëè èçïúëíèòåëíè ÷ëåíîâå íà òúðãîâñêî äðóæåñòâî, òúðãîâñêè ïúëíîìîùíèöè, ïðîêóðèñòè, òúðãîâñêè ïðåäñòàâèòåëè, ëèêâèäàòîðè èëè ñèíäèöè;
3. èçâúðøâàò òúðãîâñêà äåéíîñò;
4. ðàáîòÿò ïî òðóäîâî ïðàâîîòíîøåíèå èëè ïî ãðàæäàíñêè äîãîâîð, îñâåí çà îñúùåñòâÿâàíå íà ïðåïîäàâàòåëñêà èëè íàó÷íîèçñëåäîâàòåëñêà äåéíîñò, ñëåä ðàçðåøåíèå íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà;
5. ó÷àñòâàò â óïðàâèòåëíè èëè êîíòðîëíè îðãàíè íà òúðãîâñêè äðóæåñòâà;
6. ñà ñúòðóäíèöè èëè ñëóæèòåëè ïîä ïðèêðèòèå íà äðóãè ñëóæáè çà ñèãóðíîñò èëè ñëóæáè çà îáùåñòâåí ðåä.
(4) Íå ñå ñìÿòà çà òúðãîâñêà äåéíîñò ïî ñìèñúëà íà àë. 3, ò. 3 ïðèòåæàâàíåòî íà àêöèè, ó÷àñòèåòî â êîîïåðàöèè ñúñ çåìåäåëñêè çåìè èëè ãîðè è â æèëèùíîñòðîèòåëíè êîîïåðàöèè.
(5) Íåñúâìåñòèìîñò ñúñ ñëóæáàòà â Àãåíöèÿòà íå å íàëèöå â ñëó÷àèòå, êîãàòî ñëóæèòåëÿò èçâúðøâà âúçëîæåíàòà ìó äåéíîñò ïðè óñëîâèÿòà íà ïðèêðèòèå, êàêòî è ïðè ó÷àñòèå â þðèäè÷åñêè ëèöà ñ íåñòîïàíñêà öåë, îïðåäåëåíè çà îñúùåñòâÿâàíå íà îáùåñòâåíîïîëåçíà äåéíîñò.
(6) Â 7-äíåâåí ñðîê îò âúçíèêâàíå íà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 1 è 3 äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ñà äëúæíè äà ïîäàäàò äåêëàðàöèÿ.
(7) Ïðåäñåäàòåëÿò íà àãåíöèÿòà ñëåä ïîëó÷åíî ïèñìåíî ñúãëàñèå íà äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë ìîæå äà êîìàíäèðîâà äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë âðåìåííî äà èçïúëíÿâà ñëóæáà â äðóãà àäìèíèñòðàöèÿ çà ñðîê äî äâå ãîäèíè ñ âúçìîæíîñò çà åäíîêðàòíî óäúëæàâàíå íà ñðîêà íà êîìàíäèðîâàíåòî.
×ë. 41. (1) Äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ñà äëúæíè äà äåêëàðèðàò ïî ðåäà íà Çàêîíà çà ïðåäîòâðàòÿâàíå è óñòàíîâÿâàíå íà êîíôëèêò íà èíòåðåñè âñåêè ÷àñòåí èíòåðåñ, êîéòî èìàò âúâ âðúçêà ñ ôóíêöèèòå íà ñòðóêòóðíîòî çâåíî, â êîåòî ðàáîòÿò.
(2) Äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ñà äëúæíè äà íå ó÷àñòâàò ïðè îáñúæäàíåòî, ïîäãîòîâêàòà è âçåìàíåòî íà ðåøåíèÿ, êîãàòî òå èëè ñâúðçàíèòå ñ òÿõ ëèöà ñà çàèíòåðåñîâàíè îò ñúîòâåòíîòî ðåøåíèå èëè êîãàòî èìàò ñúñ çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà îòíîøåíèÿ, ïîðàæäàùè îñíîâàòåëíè ñúìíåíèÿ â òÿõíàòà áåçïðèñòðàñòíîñò.
(3) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 2 äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ïèñìåíî óâåäîìÿâàò ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà â ñðîê äî 7 äíè.
Чл. 42. Държавните служители са длъжни да изпълняват и в извън установеното работно време задълженията, произтичащи от функциите и дейностите на Агенцията. 

Ðàçäåë II
Èçèñêâàíèÿ çà ïîñòúïâàíå íà ñëóæáà íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ïî ÷ë. 32, àë. 1, ò. 1
×ë. 43. (1) Çà äúðæàâíè ñëóæèòåëè â Àãåíöèÿòà ìîãàò äà áúäàò íàçíà÷àâàíè áúëãàðñêè ãðàæäàíè, êîèòî:
1. имат висше образование – за разузнавачите, и средно образование – за сътрудниците;
2. са годни за държавна служба в Агенцията;
3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
4. нямат наложено дисциплинарно наказание “уволнение”;
5. са психологически пригодни;
6. отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжността, определени с акт на председателя;
7. издадено им е разрешение за достъп до класифицирана информация - държавна тайна с ниво на класификация в съответствие със списъка по чл. 37 от Закона за защита на класифицираната информация. 
(2) На служба в Агенцията не се приемат лица, чиито съпруг, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до втора степен включително или по сватовство до втора степен включително са служители на службата.
(3) Годността по ал. 1, т. 2 се определя от:
1. военномедицинските експертни органи при условия и по ред, определени от началника на Военномедицинската академия и председателя на Агенцията;
2. болница “Лозенец” при условия и по ред, определени от директора на болницата и  председателя на Агенцията. 
(4) Ïñèõîëîãè÷íàòà ïðèãîäíîñò çà çàåìàíå íà äëúæíîñò â Àãåíöèÿòà ñå îïðåäåëÿ ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè ñ àêò íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà.
(5) Çà ðàáîòà ïî òðóäîâî ïðàâîîòíîøåíèå ñå ïðèåìàò ëèöà, êîèòî îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà ïî àë. 1, ò. 3, 6 è 7.
(6) Ñòàæúò â Àãåíöèÿòà, ïðèäîáèò íà äëúæíîñò, çà êîÿòî ñå èçèñêâà âèñøå þðèäè÷åñêî îáðàçîâàíèå, ñå çà÷èòà çà ñòàæ ïî ñïåöèàëíîñòòà.
Чл. 44. (1) За заемане на държавна длъжност в Агенцията се подава писмено заявление за назначаване.
(2) Êúì çàÿâëåíèåòî ñå ïðèëàãàò íåîáõîäèìèòå äîêóìåíòè çà çàåìàíåòî íà ñúîòâåòíàòà äëúæíîñò, îïðåäåëåíè ñ Ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíå íà çàêîíà.
(3) Ïðîó÷âàíåòî è ïîäáîðúò íà êàíäèäàòèòå çà äúðæàâíà ñëóæáà è ðàáîòà ïî òðóäîâî ïðàâîîòíîøåíèå â Àãåíöèÿòà ñå îïðåäåëÿò ñ àêò íà ïðåäñåäàòåëÿ.
 
 
Ðàçäåë III
Íàçíà÷àâàíå. Ñëóæåáíî ïðàâîîòíîøåíèå íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ïî ÷ë. 32, àë. 1, ò. 1

Чл. 45. (1) Служебното правоотношение. възниква въз основа на заповед.
(2) Çàïîâåäòà ïî àë. 1 ñå èçäàâà â ïèñìåíà ôîðìà è ñúäúðæà:
1. ïðàâíîòî îñíîâàíèå çà íàçíà÷àâàíåòî;
2. èìåíàòà è äëúæíîñòòà íà ëèöåòî, êîåòî èçäàâà çàïîâåäòà;
3. òðèòå èìåíà íà íàçíà÷àâàíîòî ëèöå;
4. íàèìåíîâàíèåòî íà äëúæíîñòòà, íà êîÿòî ñå íàçíà÷àâà ëèöåòî;
5. ðàíãà è ñòåïåíòà, êîèòî ñå îïðåäåëÿò;
6. ðàçìåðà íà îñíîâíîòî ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå è äîïúëíèòåëíèòå âúçíàãðàæäåíèÿ;
7. äàòàòà íà èçäàâàíå;
8. ïîäïèñà íà ëèöåòî, èçäàëî çàïîâåäòà.
(3) Â çàïîâåäòà ìîãàò äà ñå îïðåäåëÿò ìÿñòîòî è õàðàêòåðúò íà ðàáîòàòà, êàêòî è äîïúëíèòåëíè óñëîâèÿ, ñâúðçàíè ñúñ ñïåöèôèêàòà íà äëúæíîñòòà.
(4) Íàçíà÷åíîòî ëèöå ñå çàïîçíàâà ñðåùó ïîäïèñ ñúñ çàïîâåäòà ïî àë. 1.
Чл. 46. (1) При встъпване в длъжност служителят подава декларация за имотното състояние и доходите си, декларация, че не членува в политическа партия, и декларация за липса на обстоятелства по несъвместимост. 
(2) Ïðè ïðîìÿíà íà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 1 ñëóæèòåëèòå íà Àãåíöèÿòà ïîäàâàò äåêëàðàöèÿ â åäíîìåñå÷åí ñðîê îò ïðîìÿíàòà.
Чл. 47. (1) Държавният служител постъпва в Агенцията в 10-дневен срок от датата на издаване на заповедта за назначаване, което се удостоверява писмено. Служебното правоотношение възниква от деня на встъпването в длъжност.
(2) Ïðåäè ïîñòúïâàíåòî â Àãåíöèÿòà äúðæàâíèÿò ñëóæèòåë ïîëàãà ñëåäíàòà êëåòâà: “Êúëíà ñå ïðè èçïúëíåíèå íà ñëóæáàòà ñè  â Äúðæàâíà àãåíöèÿ „Ðàçóçíàâàíå” äà ñïàçâàì Êîíñòèòóöèÿòà è çàêîíèòå íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ è äà èçïúëíÿâàì äîáðîñúâåñòíî, ÷åñòíî, ëîÿëíî, îáåêòèâíî è áåçïðèñòðàñòíî ñëóæåáíèòå ñè çàäúëæåíèÿ”.
(3) Ïîëàãàíåòî íà êëåòâàòà ñå óäîñòîâåðÿâà ñ ïîäïèñâàíå íà êëåòâåí ëèñò.
(4) Àêî ïî óâàæèòåëíè ïðè÷èíè äúðæàâíèÿò ñëóæèòåë íå ïîëîæè êëåòâà èëè íå âñòúïè â äëúæíîñò â ñðîêà ïî àë. 1, ïðåäñåäàòåëÿò íà Àãåíöèÿòà îïðåäåëÿ íîâ ñðîê çà âñòúïâàíå.
Чл. 48. Ако назначеният държавен служител не встъпи в длъжност, не положи клетва или не подаде декларациите по чл. 46, ал. 1, издадената заповед за назначаване се отменя.
Чл. 49. (1) При първоначално назначаване на държавен служител в Агенцията започва да тече двегодишен срок за изпитване считано от датата на встъпване в длъжност.
(2) Ñðîêúò çà èçïèòâàíå íå òå÷å, êîãàòî äúðæàâíèÿò ñëóæèòåë å â çàêîíîóñòàíîâåí îòïóñê.
Чл. 50. (1) За всеки служител в Агенцията се съставя и води служебно дело.
(2) Â ñëóæåáíîòî äåëî ñå ñúõðàíÿâàò äîêóìåíòè, îïðåäåëåíè ñ àêò íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà.
(3) Ñëóæèòåëÿò èìà ïðàâî äà ñå çàïîçíàå ñ äåëîòî ñè ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà.
Чл. 51. Редът за възникване, изменение и прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители се определя с правилника за прилагане на закона.
Чл. 52. (1) Служителите се атестират чрез оценка на изпълнението на длъжността.
(2) Àòåñòèðàíåòî ñå èçâúðøâà ïî ñèñòåìà îò êðèòåðèè, ÷ðåç êîèòî ñå îöåíÿâàò ïîñòèãàíåòî íà ïðåäâàðèòåëíî îïðåäåëåíè öåëè, ñòåïåíòà íà èçïúëíåíèå íà çàäúëæåíèÿòà è ïðîôåñèîíàëíàòà êîìïåòåíòíîñò íà äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë.
(3) Îöåíêàòà íà èçïúëíåíèåòî íà äëúæíîñòòà íà äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë òðÿáâà äà å ìîòèâèðàíà, êàòî ñå îñíîâàâà íà îáåêòèâíî óñòàíîâåíè ôàêòè è îáñòîÿòåëñòâà.
(4) Óñëîâèÿòà è ðåäúò çà ïðîâåæäàíå íà àòåñòèðàíåòî ñå îïðåäåëÿò ñ ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíå íà çàêîíà.
×ë. 53. Ðàçâèòèåòî â êàðèåðàòà ñå îñúùåñòâÿâà ÷ðåç ïîñëåäîâàòåëíî ïðåìèíàâàíå â ïî-âèñîê ðàíã, ñòåïåí èëè äëúæíîñò ïî ðåä, îïðåäåëåí ñ ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíå íà çàêîíà.
×ë. 54. (1) Ïðè îòñúñòâèå íà äúðæàâåí ñëóæèòåë èçïúëíåíèåòî íà ñëóæåáíèòå ìó çàäúëæåíèÿ ñå îñúùåñòâÿâà îò äðóã ñëóæèòåë, îïðåäåëåí ñúñ çàïîâåä íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà èëè íà îïðàâîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå.
(2) Çàïîâåäòà ïî àë. 1 ñå èçäàâà ïî ïðåäëîæåíèå îò íåïîñðåäñòâåíèÿ ðúêîâîäèòåë.
(3) Çàìåñòâàíåòî ñå èçâúðøâà ñúñ ñúãëàñèåòî íà ñëóæèòåëÿ, îñâåí â ñëó÷àèòå íà ìîòèâèðàíà ñëóæåáíà íåîáõîäèìîñò. Çà âðåìåòî íà çàìåñòâàíåòî äúðæàâíèÿò ñëóæèòåë ïðîäúëæàâà äà èçïúëíÿâà è äîñåãàøíèòå ñè çàäúëæåíèÿ.
(4) Ïðîöåäóðàòà ïî àë. 1 è 2 íå ñå ïðèëàãà çà ëèöà, êîèòî ïî äëúæíîñò ñà çàìåñòíèöè íà òèòóëÿðÿ.
(5) Êîãàòî îòñúñòâèåòî å íàä 30 ðàáîòíè äíè, ñúñ çàïîâåäòà ïî àë. 2 ñå îïðåäåëÿ ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå â ðàçìåð íà îñíîâíîòî ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå çà ðàíãà è ñòåïåíòà íà çàìåñòâàíèÿ ñëóæèòåë.
(6) Ñðîêúò ïî àë. 5 íå ìîæå äà áúäå ïî-äúëúã îò åäíà ãîäèíà.
Чл. 55. (1) Председателят на Агенцията може да определи държавен служител, който да изпълнява работа по вътрешно съвместителство за срок до назначаването на служител на незаетата длъжност.
(2) Ñðîêúò ïî àë. 1 íå ìîæå äà áúäå ïî-äúëúã îò 6 ìåñåöà.
(3) Â ñëó÷àÿ ïî àë. 1 ëèöåòî ïîëó÷àâà çàåäíî ñ âúçíàãðàæäåíèåòî ñè è 50 íà ñòî îò ìèíèìàëíèÿ ðàçìåð íà îñíîâíîòî ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå çà íåçàåòàòà äëúæíîñò.
×ë. 56. Ïðè èçïúëíåíèå íà ñëóæåáíèòå ñè çàäúëæåíèÿ è â îáùåñòâåíèÿ ñè æèâîò  äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ñà äëúæíè äà ñïàçâàò Åòè÷íèÿ êîäåêñ çà ïîâåäåíèå íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè â Äúðæàâíà àãåíöèÿ „Ðàçóçíàâàíå”.
Чл. 57. (1) Обучението, квалификацията и професионалната подготовка на служителите на Агенцията се извършват при условия и по ред, определени с акт на председателя на Агенцията.
(2) Êîãàòî íóæäèòå íà Àãåíöèÿòà íàëàãàò, ðàçõîäèòå çà ïîâèøàâàíå íà ïðîôåñèîíàëíàòà êâàëèôèêàöèÿ è ïðåêâàëèôèêàöèÿ íà äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë ñà çà ñìåòêà íà Àãåíöèÿòà.
(3) Äúðæàâíèÿò ñëóæèòåë, èçïðàòåí ïðè óñëîâèÿòà íà àë. 2 íà îáó÷åíèå ñ îáùà ïðîäúëæèòåëíîñò ïîâå÷å îò åäèí ìåñåö â ðàìêèòå íà åäíà êàëåíäàðíà ãîäèíà, ñå çàäúëæàâà äà ðàáîòè â Àãåíöèÿòà çà ïåðèîä îò åäíà äî òðè ãîäèíè ñëåä îáó÷åíèåòî. Óñëîâèÿòà è êîíêðåòíèÿò ñðîê ñå îïðåäåëÿò îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà. Ïðè ïðåêðàòÿâàíå íà ñëóæåáíîòî ïðàâîîòíîøåíèå ïî ÷ë. 100, àë. 1, ò. 5 èëè 8 ñëóæèòåëÿò âúçñòàíîâÿâà ðàçõîäèòå ïî îáó÷åíèåòî ñúîòâåòíî íà íåèçïúëíåíèåòî.
(4) Àëèíåÿ 3 íå ñå ïðèëàãà â ñëó÷àèòå íà ïðåíàçíà÷àâàíå íà ñëóæèòåëÿ â äðóãà ñòðóêòóðà îò ñèñòåìàòà çà çàùèòà íà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò.
×ë. 58. Ïî âðåìå íà ñëóæáàòà ñè äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ñà äëúæíè äà ïîääúðæàò ôèçè÷åñêàòà ñè ïîäãîòîâêà ïî ðåä, îïðåäåëåí ñ àêò íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà.
×ë. 59. (1) Ñëóæèòåëèòå íà Àãåíöèÿòà ìîãàò äà çàäúðæàò ëèöå, êîåòî å íàðóøèëî îõðàíàòà è ïðîïóñêàòåëíèÿ ðåæèì â ðàéîíà íà îõðàíÿâàí îáåêò íà Àãåíöèÿòà.
(2) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1 íåçàáàâíî ñå óâåäîìÿâàò êîìïåòåíòíèòå ïîëèöåéñêè îðãàíè.
(3) Ïðè ïðåäàâàíå íà çàäúðæàíîòî ëèöå íà ñúîòâåòíèòå ïîëèöåéñêè îðãàíè ñå ñúñòàâÿ ïðîòîêîë, êîéòî ñúäúðæà:
1. ñîáñòâåíî, áàùèíî è ôàìèëíî èìå íà ñúñòàâèòåëÿ è íåãîâàòà äëúæíîñò;
2. äàòà íà ñúñòàâÿíå íà ïðîòîêîëà;
3. äàòà è ìÿñòî íà çàäúðæàíåòî;
4. îïèñàíèå íà îáñòîÿòåëñòâàòà, ïðè êîèòî å áèëî çàäúðæàíî ëèöåòî;
5. ëè÷íè äàííè íà çàäúðæàíîòî ëèöå;
6. îáÿñíåíèÿòà èëè âúçðàæåíèÿòà íà çàäúðæàíîòî ëèöå, àêî å íàïðàâèëî òàêèâà;
7. ñîáñòâåíî, áàùèíî è ôàìèëíî èìå íà ñâèäåòåëèòå (àêî èìà òàêèâà), ÅÃÍ, ïîñòîÿíåí èëè íàñòîÿù àäðåñ è òåõíèòå ïèñìåíè ïîêàçàíèÿ.
(4) Ïðîòîêîëúò ñå ïîäïèñâà îò ñúñòàâèòåëÿ è ñå ïðåäàâà íà ïîëèöåéñêèòå îðãàíè.
(5) Ïðåäè ïðåäàâàíå íà ëèöåòî è ñúñòàâÿíå íà ïðîòîêîëà ïî àë. 3 íà çàäúðæàíîòî ëèöå ñå èçâúðøâà ìåäèöèíñêè ïðåãëåä.
Чл. 60. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите на Агенцията имат право да носят оръжие при условия и по ред, определени с акт на председателя.
(2) Ñëóæèòåëèòå ïî àë. 1 ìîãàò äà èçïîëçâàò îðúæèå ïðè àáñîëþòíà  íåîáõîäèìîñò:
1. ïðè âúîðúæåíî íàïàäåíèå èëè çàïëàõà ñ îãíåñòðåëíî îðúæèå;
2. â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 59 – àêî ëèöåòî îêàçâà ñúïðîòèâà èëè ñå îïèòâà äà èçáÿãà.
(3) Ïðè èçïîëçâàíå íà îðúæèå îðãàíèòå ïî àë. 1 ñà äëúæíè ïî âúçìîæíîñò äà ïàçÿò æèâîòà íà ëèöåòî, ñðåùó êîåòî å íàñî÷åíî, è äà íå çàñòðàøàâàò æèâîòà è çäðàâåòî íà äðóãè ëèöà.
(4) Ñëåä èçïîëçâàíå íà îðúæèå îðãàíèòå ïî àë. 1 èçãîòâÿò äîêëàä.
×ë. 61. (1) Ïðè èçïúëíåíèå íà ñëóæåáíèòå ñè çàäúëæåíèÿ ñëóæèòåëèòå íà Àãåíöèÿòà ìîãàò äà èçïîëçâàò ôèçè÷åñêà ñèëà è ïîìîùíè ñðåäñòâà ñàìî àêî òå íå ìîãàò äà áúäàò îñúùåñòâåíè ïî äðóã íà÷èí ïðè çàäúðæàíå íà ëèöå ïî ÷ë. 59, àêî ëèöåòî îêàçâà ñúïðîòèâà èëè ñå îïèòâà äà èçáÿãà.
(2) Ïîìîùíèòå ñðåäñòâà ñà: áåëåçíèöè; êàó÷óêîâè, ïëàñòìàñîâè, ùóðìîâè è åëåêòðîøîêîâè ïàëêè è ïðèáîðè; ïàòðîíè ñ ãóìåíè, ïëàñòìàñîâè è øîêîâè êóðøóìè; óñòðîéñòâà çà ïðèíóäèòåëíî ñïèðàíå íà ïðåâîçíè ñðåäñòâà; ñâåòëèííè è çâóêîâè óñòðîéñòâà ñ îòâëè÷àùî âúçäåéñòâèå.
(3) Ðåäúò çà óïîòðåáà íà ïîìîùíè ñðåäñòâà ñå îïðåäåëÿ ñ àêò íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà.
(4) Ôèçè÷åñêà ñèëà è ïîìîùíè ñðåäñòâà ñå èçïîëçâàò ñëåä ïðåäóïðåæäåíèå ñ èçêëþ÷åíèå íà ñëó÷àèòå íà âíåçàïíî íàïàäåíèå.
(5) Èçïîëçâàíåòî íà ôèçè÷åñêà ñèëà è ïîìîùíè ñðåäñòâà ñå ñúîáðàçÿâà ñ êîíêðåòíàòà îáñòàíîâêà è ëè÷íîñòòà íà ïðàâîíàðóøèòåëÿ.
(6) Ïðè èçïîëçâàíåòî íà ôèçè÷åñêà ñèëà è ïîìîùíè ñðåäñòâà ñëóæèòåëèòå ïî àë. 1 ñà äëúæíè ïî âúçìîæíîñò äà ïàçÿò çäðàâåòî è äà âçåìàò âñè÷êè ìåðêè çà îïàçâàíå æèâîòà íà ëèöàòà, ñðåùó êîèòî ñà íàñî÷åíè.
(7) Èçïîëçâàíåòî íà ôèçè÷åñêà ñèëà è ïîìîùíè ñðåäñòâà ñå ïðåóñòàíîâÿâà íåçàáàâíî ñëåä ïîñòèãàíå öåëòà íà ïðèëîæåíàòà ìÿðêà.
(8) Çàáðàíÿâà ñå èçïîëçâàíåòî íà ôèçè÷åñêà ñèëà è ïîìîùíè ñðåäñòâà ïî îòíîøåíèå íà âèäèìî ìàëîëåòíè ëèöà è áðåìåííè æåíè.
 
Ðàçäåë IV
Âúçíàãðàæäåíèÿ, ìàòåðèàëíî, çäðàâíî è ñîöèàëíî îñèãóðÿâàíå íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ïî ÷ë. 32, àë. 1, ò. 1

×ë. 62. Áðóòíîòî ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè íà Àãåíöèÿòà ñå ñúñòîè îò îñíîâíî ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå è äîïúëíèòåëíè âúçíàãðàæäåíèÿ.
Чл. 63. (1) Държавните служители в Агенцията получават основно месечно възнаграждение, определено съобразно техния ранг и степен.
(2) Áàçàòà çà îïðåäåëÿíå ðàçìåðà íà îñíîâíîòî ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå çà íàé-íèñêèÿ ðàíã çà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè â Àãåíöèÿòà ñå îïðåäåëÿ åæåãîäíî ñúñ Çàêîíà çà äúðæàâíèÿ áþäæåò íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, êàòî ìåñå÷íîòî âúçíàãðàæäåíèå ñå óâåëè÷àâà ñ êîåôèöèåíò ñïðÿìî áàçàòà, êàêòî ñëåäâà:
1. çà ðàçóçíàâà÷è - íå ïî-ìàëêî îò 2,2;
2. çà ñúòðóäíèöè - íå ïî-ìàëêî îò 1,75.
×ë. 64. Êîíêðåòíèÿò ðàçìåð íà îñíîâíèòå ìåñå÷íè âúçíàãðàæäåíèÿ íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ñå îïðåäåëÿ îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà ñúãëàñíî âúòðåøíèòå ïðàâèëà çà ðàáîòíàòà çàïëàòà è ðàçïîëàãàåìèòå ñðåäñòâà ïî áþäæåòà íà Àãåíöèÿòà.
Чл. 65. (1) Към основното месечно възнаграждение на държавните служители се изплащат допълнителни възнаграждения за:
1. ïðîñëóæåíî âðåìå - â ðàçìåð 2 íà ñòî âúðõó îñíîâíîòî ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå çà âñÿêà ãîäèíà ñòàæ, íî íå ïîâå÷å îò 40 íà ñòî; ïðè îïðåäåëÿíå íà ðàçìåðà ñå âçåìà ïðåäâèä öåëèÿò ñòàæ îò ïúðâà êàòåãîðèÿ òðóä, êàêòî è ïðèðàâíåíèÿò êúì ïúðâà êàòåãîðèÿ òðóä;
2. ñïåöèôè÷íè óñëîâèÿ íà òðóä - ïðè óñëîâèÿ, ïî ðåä è â ðàçìåðè, îïðåäåëåíè ñ àêò íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà;
3. èçâúíðåäåí òðóä;
4. ïîñòèãíàòè ðåçóëòàòè â ñëóæåáíàòà äåéíîñò âúç îñíîâà íà îöåíêà;
5. ïðè ïîëçâàíå íà ïëàòåí ãîäèøåí îòïóñê âåäíúæ â ãîäèíàòà ïðè óñëîâèÿ, ïî ðåä è â ðàçìåðè, îïðåäåëåíè ñ àêò íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà;
6. ïðè äðóãè äîïúëíèòåëíè ñëó÷àè, óñòàíîâåíè â çàêîí èëè àêò íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.
(2) Äîïúëíèòåëíîòî âúçíàãðàæäåíèå ïî àë. 1, ò. 4 ñå èçïëàùà íà òðèìåñå÷åí ïåðèîä ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè ñ àêò íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà.
Чл. 66. (1) На държавните служители на Агенцията се изплащат ежемесечно порционни пари.
(2) Íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè íà Àãåíöèÿòà ñå îñèãóðÿâàò:
1. ïðåäñòàâèòåëíî èëè óíèôîðìåíî îáëåêëî èëè ëåâîâàòà ìó ðàâíîñòîéíîñò;
2. ëè÷íè ïðåäïàçíè ñðåäñòâà, ñïåöèàëíî èëè ðàáîòíî îáëåêëî;
3. äðóãî âåùåâî èìóùåñòâî.
(3) Çà èçâúðøâàíå íà äåéíîñòè, ñâúðçàíè ñ âðåäíè çà çäðàâåòî ïîñëåäèöè, íà ñëóæèòåëèòå íà Àãåíöèÿòà ñå îñèãóðÿâàò áåçïëàòíà ïðåäïàçíà õðàíà è ïðîòèâîîòðîâè.

(4) Ïðè ïðåìåñòâàíå íà ðàáîòà â äðóãè íàñåëåíè ìåñòà â ñëó÷àèòå, îïðåäåëåíè îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà, íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè è íà ÷ëåíîâåòå íà òåõíèòå ñåìåéñòâà ñå èçïëàùàò åäíîêðàòíî îáåçùåòåíèå è òðàíñïîðòíèòå ðàçõîäè ïðè ïðåìåñòâàíåòî.
(5) Ïúòóâàíåòî íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè è òåõíèòå ñåìåéñòâà ïðè îòèâàíå è âðúùàíå îò ïëàòåí ãîäèøåí îòïóñê íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà âåäíúæ â ãîäèíàòà å çà ñìåòêà íà Àãåíöèÿòà. 
(6) Ðàçìåðúò íà ñóìèòå è äîâîëñòâèÿòà ïî àë. 1 - 5 è óñëîâèÿòà è ðåäúò çà ïðåäîñòàâÿíåòî èì ñå îïðåäåëÿò åæåãîäíî ñúñ çàïîâåä íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà.
(7) Ñòîéíîñòòà íà äîâîëñòâèÿòà ïî àë. 1 - 4  íå ñå îáëàãà ñ äàíúöè.
Чл. 67. Държавните служители не получават възнаграждение, обезщетения и командировъчни средства за времето на отсъствие от работа без законово основание. 
Чл. 68. (1) Държавните служители, както и членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители, изпаднали в тежко материално положение, се подпомагат с парични средства, които не се облагат с данък. Размерът на сумите и редът за предоставянето им се определят със заповед на председателя за всеки конкретен случай.
(2) Ïðè ñìúðò íà äúðæàâåí ñëóæèòåë ðàçíîñêèòå çà ïîãðåáåíèåòî ñå ïîåìàò îò Àãåíöèÿòà â ðàçìåð, îïðåäåëåí îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà.
Чл. 69. Задължителното здравно и социално осигуряване на държавните служители е за сметка на държавния бюджет.
×ë. 70. Òðóäúò íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè â Àãåíöèÿòà ñå çà÷èòà êàòî ïúðâà êàòåãîðèÿ.
Чл. 71. (1) Държавните служители на Агенцията задължително се застраховат за сметка на държавния бюджет срещу смърт, временна неработоспособност или трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на злополука.
(2) Ïðåäñåäàòåëÿò íà Àãåíöèÿòà ñúãëàñóâàíî ñ ìèíèñòúðà íà ôèíàíñèòå ìîæå äà îïðåäåëè êàòåãîðèè ñëóæèòåëè îò Àãåíöèÿòà, êîèòî ñå çàñòðàõîâàò è çà ãðàæäàíñêà îòãîâîðíîñò çà ñìåòêà íà äúðæàâíèÿ áþäæåò.
(3) Çàäúëæèòåëíîòî çàñòðàõîâàíå íå å ïðå÷êà çà ñêëþ÷âàíå íà äðóãè çàñòðàõîâàòåëíè äîãîâîðè îò çàèíòåðåñîâàíèòå.

Ðàçäåë V
Ðàáîòíî âðåìå, ïî÷èâêè è îòïóñêè

 Чл. 72. (1) Нормалната продължителност на работното време на  служителите в Агенцията е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Çà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ïî ÷ë. 32, àë. 1, ò. 1, êîèòî èçïúëíÿâàò ñëóæåáíèòå ñè çàäúëæåíèÿ ïðè âðåäíè èëè îïàñíè óñëîâèÿ, ñå óñòàíîâÿâà íàìàëåíî ðàáîòíî âðåìå.
(3) Ðàáîòíîòî âðåìå íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ïî ÷ë. 32, àë. 1, ò. 1 ñå èç÷èñëÿâà â ðàáîòíè äíè - ïîäíåâíî, à çà ðàáîòåùèòå íà 8, 12 èëè 
24-÷àñîâè ñìåíè - ñóìèðàíî çà òðèìåñå÷åí ïåðèîä.
(4) Âðåìåòî çà ïî÷èâêà íà ñëóæèòåëèòå, ñ èçêëþ÷åíèå íà ðàáîòåùèòå íà 24-÷àñîâè ñìåíè, êîãàòî èì å îñèãóðåíà òàêàâà, íå ñå âêëþ÷âà â ïðîäúëæèòåëíîñòòà íà ðàáîòíîòî âðåìå.
(5) Çà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ïî ÷ë. 32, àë. 1, ò. 1 â Àãåíöèÿòà, èçâúí òåçè ïî àë. 2 è ðàáîòåùèòå íà ñìåíè, ñå óñòàíîâÿâà íåíîðìèðàí ðàáîòåí äåí. Òå ñà äëúæíè ïðè íåîáõîäèìîñò äà èçïúëíÿâàò ñëóæåáíèòå ñè çàäúëæåíèÿ è ñëåä èçòè÷àíå íà ðåäîâíîòî ðàáîòíî âðåìå.
(6) Ðàáîòàòà èçâúí ðåäîâíîòî ðàáîòíî âðåìå íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ïî ÷ë. 32, àë. 1, ò. 1 ñå êîìïåíñèðà ñúñ:
1. äîïúëíèòåëåí ïëàòåí ãîäèøåí îòïóñê çà ðàáîòàòà â ðàáîòíè äíè è ñ âúçíàãðàæäåíèå çà èçâúíðåäåí òðóä çà ðàáîòàòà â ïî÷èâíè è ïðàçíè÷íè äíè - çà ñëóæèòåëèòå ïî àë. 5;
2. âúçíàãðàæäåíèå çà èçâúíðåäåí òðóä çà îòðàáîòåíè äî 50 ÷àñà íà îò÷åòåí ïåðèîä è ñ äîïúëíèòåëåí îòïóñê çà îòðàáîòåíîòî âðåìå íàä 50 ÷àñà - çà ñëóæèòåëèòå ïî àë. 3.
(7) Èçâúíðåäíèÿò òðóä ïî àë. 6 ñå çàïëàùà ñ 50 íà ñòî óâåëè÷åíèå âúðõó îñíîâíîòî ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå.
(8) Ðàçïîðåäáèòå íà àë. 1 - 6 íå ñå ïðèëàãàò ïðè îáÿâÿâàíå íà ïîëîæåíèå íà âîéíà, âîåííî ïîëîæåíèå èëè èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå, êàêòî è ïðè îáÿâÿâàíå íà êðèçèñíî èëè áåäñòâåíî ïîëîæåíèå èëè äðóãè èçâúíðåäíè ñèòóàöèè, îïðåäåëåíè ñ ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíå íà çàêîíà.
(9) Ðåäúò çà ðàçïðåäåëÿíå íà ðàáîòíîòî âðåìå, çà íåãîâîòî îò÷èòàíå è çà êîìïåíñèðàíå ðàáîòàòà íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ïî ÷ë. 32, 
àë. 1, ò. 1 èçâúí ðåäîâíîòî ðàáîòíî âðåìå ñå îïðåäåëÿ ñ èíñòðóêöèÿ íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà.
(10) Îôèöèàëíè ïðàçíèöè çà  ñëóæèòåëèòå ñà äíèòå, ïîñî÷åíè â 
÷ë. 154, àë. 1 îò Êîäåêñà íà òðóäà. Ïðåäñåäàòåëÿò íà Àãåíöèÿòà ìîæå äà îáÿâÿâà ïðàçíè÷íè äíè çà ñëóæèòåëèòå íà Àãåíöèÿòà è èçâúí îáÿâåíèòå â Êîäåêñà íà òðóäà.
Чл. 73. (1) Държавните служители по чл. 32, ал. 1, т. 1  в Агенцията имат право на следните видове отпуски:
1. ðåäîâåí ïëàòåí ãîäèøåí îòïóñê - â ðàçìåð 30 ðàáîòíè äíè;
2. äîïúëíèòåëåí ïëàòåí ãîäèøåí îòïóñê - ïî åäèí äåí çà âñÿêà ïðîñëóæåíà ãîäèíà çà ïúðâà êàòåãîðèÿ òðóä, êàêòî è çà ïðèðàâíåíèÿ òðóäîâ ñòàæ, íî íå ïîâå÷å îò 10 ðàáîòíè äíè;
3. äîïúëíèòåëåí ïëàòåí ãîäèøåí îòïóñê ïî ÷ë. 72, àë. 6 - äî 12 ðàáîòíè äíè;
4. äîïúëíèòåëåí ïëàòåí ãîäèøåí îòïóñê ïðè ïðåìåñòâàíå íà ðàáîòà â äðóãî íàñåëåíî ìÿñòî - â ðàçìåð äî 3 ðàáîòíè äíè, êîéòî íå ìîæå äà ñå êîìïåíñèðà ñ ïàðè÷íî îáåçùåòåíèå;
5. íåïëàòåí îòïóñê - äî 6 ìåñåöà çà öåëèÿ ïåðèîä íà äúðæàâíà ñëóæáà â Àãåíöèÿòà;
6. íåïëàòåí îòïóñê - çà âðåìåòî íà ïðîâåæäàíå íà ñòàæ ïî ÷ë. 294, àë. 1 îò Çàêîíà çà ñúäåáíàòà âëàñò; 
7. íåïëàòåí îòïóñê - çà âðåìåòî íà ïðîâåæäàíå íà ïðåäèçáîðíàòà êàìïàíèÿ è çà âðåìåòî íà çàåìàíå íà èçáîðíà äëúæíîñò.
(2) Îòïóñêèòå ïî àë. 1 ñå çà÷èòàò çà òðóäîâ ñòàæ ïî òîçè çàêîí, îñâåí â ñëó÷àèòå ïî àë. 1, ò. 6.
(3) Çà âðåìåòî íà ïëàòåíèÿ ãîäèøåí îòïóñê äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ïî ÷ë. 32, àë. 1, ò. 1 â Àãåíöèÿòà ïîëó÷àâàò îñíîâíîòî ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå è äîïúëíèòåëíèòå âúçíàãðàæäåíèÿ ñ ïîñòîÿíåí õàðàêòåð ñúîáðàçíî ðàçìåðà èì êúì ìîìåíòà íà çàïî÷âàíå ïîëçâàíåòî íà îòïóñêà.
(4) Çàáðàíÿâà ñå êîìïåíñèðàíåòî íà îòïóñêèòå ïî àë. 1, ò. 1 - 3 ñ ïàðè÷íî îáåçùåòåíèå, îñâåí ïðè ïðåêðàòÿâàíå íà ñëóæåáíîòî ïðàâîîòíîøåíèå.
(5) Ðåäúò çà ïîëçâàíå íà îòïóñêèòå ñå îïðåäåëÿ ñ àêò íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà.
Чл. 74. (1) Държавните служители по чл. 32, ал. 1, т. 1 в Агенцията имат право на отпуск за работа във вредни за здравето условия, за изпълнение на обществени и граждански задължения, за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване, за кърмене и хранене на малко дете, за отглеждане на дете, при смърт или тежко заболяване на родител, за две или повече живи деца, за приемен изпит в учебно заведение и за обучение, както и на неплатен отпуск при условията, по реда и в размерите, предвидени в Кодекса на труда. 
(2) Áðåìåííèòå æåíè - äúðæàâíè ñëóæèòåëè â Àãåíöèÿòà, ñå ïîëçâàò îò ñïåöèàëíàòà çàêðèëà ïî Êîäåêñà íà òðóäà.
(3) Ñëóæèòåëèòå íà Àãåíöèÿòà ïîëçâàò ëå÷åáíèòå çàâåäåíèÿ íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà îòáðàíàòà, ëå÷åáíèòå çàâåäåíèÿ íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè è áîëíèöà “Ëîçåíåö” ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè ñúîòâåòíî ñ àêòîâå íà ñúîòâåòíèÿ ìèíèñòúð è ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà è ñ àêò íà äèðåêòîðà íà áîëíèöà “Ëîçåíåö” è ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà. 
(4) Ïî÷èâíèòå áàçè, ñàíàòîðèàëíèòå è ïðîôèëàêòè÷íèòå çàâåäåíèÿ íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò, Ìèíèñòåðñòâîòî íà îòáðàíàòà è Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè ñå ïîëçâàò îò ñëóæèòåëèòå íà Àãåíöèÿòà ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè ñúâìåñòíî îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà è ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ èëè ñúîòâåòíèÿ ìèíèñòúð.

Ðàçäåë VI
Îòëè÷èÿ è íàãðàäè
×ë. 75. Äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ïî ÷ë. 32, àë. 1, ò. 1 ìîãàò äà áúäàò íàãðàæäàâàíè ñ îòëè÷èÿ è íàãðàäè çà ïîñòèãíàò âèñîê ïðîôåñèîíàëèçúì è îáðàçöîâî èçïúëíåíèå íà ñëóæåáíèòå çàäúëæåíèÿ ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè ñ àêò íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà.
×ë. 76. (1) Íàãðàäèòå ñà ïàðè÷íè è ïðåäìåòíè. Ñòîéíîñòòà íà ïàðè÷íàòà èëè ïðåäìåòíàòà íàãðàäà íå ìîæå äà íàäâèøàâà ðàçìåðà íà îñíîâíîòî ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå íà ñëóæèòåëÿ.
 (2) Ïðåäñåäàòåëÿò íà Àãåíöèÿòà ìîæå ïî ñâîÿ ïðåöåíêà åäíîâðåìåííî äà íàãðàäè ñ îòëè÷èå è ñ ïðåäìåòíà íàãðàäà.
Чл. 77. За оказване на съдействие и конкретна помощ на Агенцията български граждани и граждани на друга държава могат да бъдат награждавани с почетните знаци на Агенцията и с парични или предметни награди, включително с огнестрелно оръжие.

Ðàçäåë VII
Äèñöèïëèíàðíà îòãîâîðíîñò
Чл. 78. (1) Държавните служители в Агенцията, които виновно са нарушили служебните си задължения, се наказват с предвидените в този закон наказания.
(2) Äèñöèïëèíàðíèòå íàðóøåíèÿ ñà:
1. íåèçïúëíåíèå íà ðàçïîðåäáèòå íà òîçè çàêîí è íà èçäàäåíèòå âúç îñíîâà íà íåãî ïîäçàêîíîâè íîðìàòèâíè àêòîâå, íà çàïîâåäèòå è ðàçïîðåæäàíèÿòà íà ïðåäñåäàòåëÿ è çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëèòå íà Àãåíöèÿòà è íà ïðåêèòå ðúêîâîäèòåëè;
2. íåèçïúëíåíèå íà ñëóæåáíèòå çàäúëæåíèÿ;
3. íåñïàçâàíå íà ñëóæåáíèòå ïðàâîìîùèÿ;
4. íåñïàçâàíå íà ïðàâèëàòà íà Åòè÷íèÿ êîäåêñ çà ïîâåäåíèå íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè â Àãåíöèÿòà.
(3) Äèñöèïëèíàðíàòà îòãîâîðíîñò ñå íîñè íåçàâèñèìî îò ãðàæäàíñêàòà, íàêàçàòåëíàòà èëè àäìèíèñòðàòèâíîíàêàçàòåëíàòà îòãîâîðíîñò, àêî òàêàâà ñå ïðåäâèæäà.
Чл. 79. (1) Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от пет години от извършването му.
(2) Êîãàòî äèñöèïëèíàðíîòî íàðóøåíèå å è ïðåñòúïëåíèå èëè àäìèíèñòðàòèâíî íàðóøåíèå, ñðîêîâåòå ïî àë. 1 çàïî÷âàò äà òåêàò îò âëèçàíåòî â ñèëà íà ñúäåáíèÿ àêò èëè íà íàêàçàòåëíîòî ïîñòàíîâëåíèå.
(3) Ñðîêîâåòå ïî àë. 1 íå òåêàò, êîãàòî äúðæàâíèÿò ñëóæèòåë å â çàêîíîóñòàíîâåí îòïóñê èëè ïî îòíîøåíèå íà íåãî å âçåòà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà èëè äîìàøåí àðåñò.
Чл. 80. (1) Дисциплинарните наказания са:
1. çàáåëåæêà;
2. ïîðèöàíèå;
3. íåäîïóñêàíå çà èçðàñòâàíå â ðàíã, ñòåïåí èëè äëúæíîñò çà ñðîê îò åäíà äî òðè ãîäèíè;
4. ïîíèæàâàíå â ðàíã, ñòåïåí èëè äëúæíîñò çà ñðîê îò òðè ìåñåöà äî åäíà ãîäèíà;
5. óâîëíåíèå.
(2) Çà åäíî è ñúùî äèñöèïëèíàðíî íàðóøåíèå ìîæå äà ñå íàëîæè ñàìî åäíî äèñöèïëèíàðíî íàêàçàíèå.
Чл. 81. (1) Дисциплинарното наказание “уволнение” се налага задължително в следните случаи:
1. îñúæäàíå çà óìèøëåíî ïðåñòúïëåíèå îò îáù õàðàêòåð èëè ëèøàâàíå îò ïðàâî äà ñå çàåìà äúðæàâíà äëúæíîñò;
2. íàðóøàâàíå çàáðàíàòà íà ÷ë. 35, àë. 1, 2 èëè 4; 
3. íàðóøàâàíå íà ïðàâèëàòà çà çàùèòà íà êëàñèôèöèðàíàòà èíôîðìàöèÿ, äîâåëî äî íåðåãëàìåíòèðàí äîñòúï;
4. íåÿâÿâàíå íà ðàáîòà áåç óâàæèòåëíè ïðè÷èíè â äâà ïîñëåäîâàòåëíè ðàáîòíè äíè;
5. óâðåæäàíå íà èìóùåñòâî - äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, ðàçïèëÿâàíå íà ìàòåðèàëè, ñóðîâèíè, åíåðãèÿ è äðóãè ñðåäñòâà, êîãàòî ñà ïðè÷èíåíè çíà÷èòåëíè âðåäè íà äúðæàâàòà;
6. ïðåâèøàâàíå íà âëàñò èëè èçïîëçâàíå íà ñëóæåáíîòî ïîëîæåíèå çà ëè÷íà îáëàãà èëè çà îáëàãà íà òðåòè ëèöà;
7. çëîóïîòðåáà ñ âëàñò;
8. èçâúðøâàíå íà äðóãî òåæêî äèñöèïëèíàðíî íàðóøåíèå.
(2) Â ñëó÷àèòå íà âðåìåííî îòñòðàíÿâàíå îò äëúæíîñò ïî ðåäà íà Íàêàçàòåëíî-ïðîöåñóàëíèÿ êîäåêñ çà èçâúðøåíè óìèøëåíè ïðåñòúïëåíèÿ îò îáù õàðàêòåð ïî äåëà, ïðèêëþ÷èëè ñ âëÿçúë â ñèëà ñúäåáåí àêò, äèñöèïëèíàðíîòî íàêàçàíèå “óâîëíåíèå” ñå íàëàãà îò äàòàòà íà îòñòðàíÿâàíåòî.
×ë. 82. (1) Äèñöèïëèíàðíèòå íàêàçàíèÿ íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ñå íàëàãàò ñ ìîòèâèðàíà ïèñìåíà çàïîâåä íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà. Â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 80, àë. 1, ò. 1 è 2 äèñöèïëèíàðíèòå íàêàçàíèÿ ìîãàò äà ñå íàëàãàò ñ ìîòèâèðàíà ïèñìåíà çàïîâåä è îò îïðàâîìîùåíè îò ïðåäñåäàòåëÿ äëúæíîñòíè ëèöà.

(2) Â çàïîâåäòà ïî àë. 1 ñå ïîñî÷âàò:
1. òðèòå èìåíà è äëúæíîñòòà íà äèñöèïëèíàðíî íàêàçâàùèÿ îðãàí;
2. äàòà íà èçäàâàíå;
3. òðèòå èìåíà è äëúæíîñòòà íà íàêàçâàíèÿ äúðæàâåí ñëóæèòåë;
4. îïèñàíèå íà èçâúðøåíîòî îò íåãî íàðóøåíèå, äàòàòà è ìÿñòîòî, êúäåòî å èçâúðøåíî, îáñòîÿòåëñòâàòà, ïðè êîèòî å èçâúðøåíî, êàêòî è äîêàçàòåëñòâàòà, êîèòî ãî óñòàíîâÿâàò;
5. ñëóæåáíèòå çàäúëæåíèÿ, êîèòî ñà áèëè âèíîâíî íàðóøåíè;
6. âèäúò è ðàçìåðúò íà íàêàçàíèåòî;
7. ïðàâíîòî îñíîâàíèå çà íàëàãàíåòî ìó.
Чл. 83. (1) Преди налагане на дисциплинарното наказание дисциплинарно наказващият орган събира доказателствата от значение за случая.
(2) При нарушение, за което се предвижда наказание “уволнение” - след събиране на доказателствата от значение за случая, дисциплинарно наказващият орган изслушва привлечения към дисциплинарна отговорност държавен служител или приема писменото му обяснение.
(3) Êîãàòî äèñöèïëèíàðíî íàêàçâàùèÿò îðãàí íå å èçñëóøàë äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë èëè íå å ïðèåë ïèñìåíîòî ìó îáÿñíåíèå, ñúäúò îòìåíÿ íàëîæåíîòî äèñöèïëèíàðíî íàêàçàíèå “óâîëíåíèå”, áåç äà ðàçãëåæäà äåëîòî ïî ñúùåñòâî, îñâåí àêî ïðèâëå÷åíèÿò êúì äèñöèïëèíàðíà îòãîâîðíîñò ñëóæèòåë íå å äàë îáÿñíåíèÿ èëè íå å áèë èçñëóøàí ïî íåãîâà âèíà.
Чл. 84. (1) При определяне вида и размера на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението и настъпилите от него последици, обстоятелствата, при които е извършено, формата на вината и цялостното поведение на държавния служител по време на работата му в Агенцията.
(2) Äèñöèïëèíàðíîòî ïðîèçâîäñòâî ñå ïðîâåæäà â îòñúñòâèå íà äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë, êîãàòî òîâà íÿìà äà ïîïðå÷è çà ðàçêðèâàíå íà îáåêòèâíàòà èñòèíà, àêî äúðæàâíèÿò ñëóæèòåë:
1. íå å íàìåðåí íà ïîñî÷åíèÿ îò íåãî àäðåñ èëè ãî å ïðîìåíèë, áåç äà óâåäîìè ñúîòâåòíèÿ îðãàí;
2. ñå íàìèðà èçâúí ïðåäåëèòå íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, áåç äà å â çàêîíîóñòàíîâåí îòïóñê èëè â ñëóæåáíà êîìàíäèðîâêà, è íå å ïðåäñòàâèë óâàæèòåëíè ïðè÷èíè çà òîâà.
(3) Ïðè ïðîâåæäàíå íà äèñöèïëèíàðíî ïðîèçâîäñòâî çà íàëàãàíå íà äèñöèïëèíàðíî íàêàçàíèå “óâîëíåíèå” ïðè óñëîâèÿòà íà àë. 2 äèñöèïëèíàðíî íàêàçâàùèÿò îðãàí èçäàâà çàïîâåä çà íàëàãàíå íà íàêàçàíèåòî è áåç äà å èçñëóøàë ïðèâëå÷åíèÿ êúì äèñöèïëèíàðíà îòãîâîðíîñò äúðæàâåí ñëóæèòåë, è áåç äà å ïðèåë ïèñìåíîòî ìó îáÿñíåíèå.
×ë. 85. (1) Ñëóæèòåëÿò íà Àãåíöèÿòà ñå çàïîçíàâà ñðåùó ïîäïèñ ñúñ çàïîâåäòà çà äèñöèïëèíàðíî íàêàçàíèå, êàòî ñå îòáåëÿçâà äàòàòà íà çàïîçíàâàíå. Ïðè íåâúçìîæíîñò çàïîâåäòà äà áúäå ïðåäîñòàâåíà çà çàïîçíàâàíå ëè÷íî íà äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë äèñöèïëèíàðíî íàêàçâàùèÿò îðãàí èçïðàùà ïðåïèñ îò çàïîâåäòà, íåñúäúðæàù êëàñèôèöèðàíà èíôîðìàöèÿ, íà ïîñòîÿííèÿ ìó àäðåñ ñ ïðåïîðú÷àíî ïèñìî ñ îáðàòíà ðàçïèñêà èëè ñ òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî çà êîìóíèêàöèÿ.
(2) Åêçåìïëÿð îò âëÿçëàòà â ñèëà çàïîâåä ïî àë. 1 ñå ïðèëàãà êúì ñëóæåáíîòî äîñèå íà äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë.
(3) Çàïîâåäòà çà íàëàãàíå íà äèñöèïëèíàðíîòî íàêàçàíèå ïîäëåæè íà èçïúëíåíèå îò äåíÿ íà âðú÷âàíåòî é íà äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë èëè îò äåíÿ íà  èçïðàùàíåòî íà ïðåïèñ îò íåÿ ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà àë. 1.
×ë. 86. Çàïîâåäòà çà íàëàãàíå íà äèñöèïëèíàðíîòî íàêàçàíèå ìîæå äà ñå îáæàëâà ïî ðåäà íà Àäìèíèñòðàòèâíîïðîöåñóàëíèÿ êîäåêñ. Îáæàëâàíåòî íå ñïèðà èçïúëíåíèåòî.
Чл. 87. (1) Дисциплинарните наказания, с изключение на уволнението, се заличават с изтичането на една година от:
1. íàëàãàíåòî èì - ïî ÷ë. 80, àë. 1, ò. 1 è 2; 
2. èçòè÷àíåòî íà ñðîêà - ïî ÷ë. 80, àë. 1, ò. 3 è 4. 
(2) Çàëè÷àâàíåòî ñå èçâúðøâà ñëóæåáíî ÷ðåç ñúîòâåòíî îòáåëÿçâàíå â ñëóæåáíîòî äåëî.
×ë. 88. Ðåäúò çà ïðîâåæäàíå íà äèñöèïëèíàðíîòî ïðîèçâîäñòâî è çà íàëàãàíå è èçïúëíåíèå íà äèñöèïëèíàðíèòå íàêàçàíèÿ ñå îïðåäåëÿ ñ Ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíå íà çàêîíà.
Чл. 89. (1) Държавен служител в Агенцията може да бъде временно отстранен от длъжност:
1. ïî ðåäà íà Íàêàçàòåëíî-ïðîöåñóàëíèÿ êîäåêñ; 
2. êîãàòî ñðåùó íåãî å îáðàçóâàíî äèñöèïëèíàðíî ïðîèçâîäñòâî çà íàðóøåíèå ïî ÷ë. 81, àë. 1 è ñëóæåáíîòî ìó ïîëîæåíèå áè çàòðóäíèëî ðàçêðèâàíåòî íà îáåêòèâíàòà èñòèíà; â òîçè ñëó÷àé îòñòðàíÿâàíåòî ñå èçâúðøâà îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà èëè îò îïðàâîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå;
3. êîãàòî ñå ÿâÿâà â ñúñòîÿíèå, êîåòî íå ìó ïîçâîëÿâà äà èçïúëíÿâà ñëóæåáíèòå ñè çàäúëæåíèÿ; â òîçè ñëó÷àé îòñòðàíÿâàíåòî ñå èçâúðøâà îò íåïîñðåäñòâåíèÿ èëè ïî-ãîðåñòîÿùèÿ ðúêîâîäèòåë è ïðîäúëæàâà, äîêàòî ñëóæèòåëÿò âúçñòàíîâè ãîäíîñòòà çà èçïúëíåíèå íà ñëóæåáíèòå ñè çàäúëæåíèÿ.
(2) Äúðæàâíèÿò ñëóæèòåë íå ïîëó÷àâà âúçíàãðàæäåíèå çà âðåìåòî, ïðåç êîåòî å áèë îòñòðàíåí.
(3) Êîãàòî äèñöèïëèíàðíîòî ïðîèçâîäñòâî ïî àë. 1, ò. 2 áúäå ïðåêðàòåíî èëè êîãàòî íå áúäå íàëîæåíî äèñöèïëèíàðíî íàêàçàíèå “óâîëíåíèå”, íà äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë ñå çàïëàùà âúçíàãðàæäåíèåòî çà ïåðèîäà íà îòñòðàíÿâàíåòî.
(4) Ïðè ïðåêðàòÿâàíå íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî èëè ïðè ïîñòàíîâÿâàíå íà îïðàâäàòåëíà ïðèñúäà äúðæàâíèÿò ñëóæèòåë, êîéòî å âðåìåííî îòñòðàíåí îò äëúæíîñò, ñå âúçñòàíîâÿâà è ìó ñå çàïëàùà âúçíàãðàæäåíèåòî çà ïåðèîäà íà îòñòðàíÿâàíåòî.
  
Ðàçäåë VIII
Èìóùåñòâåíà îòãîâîðíîñò íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè
Чл. 90. (1) Държавните служители в Агенцията отговарят имуществено за вредите, които са причинили на държавата по непредпазливост при или по повод изпълнение на служебните си задължения.
(2) Çà âðåäèòå, ïðè÷èíåíè íà ãðàæäàíè ïðè óñëîâèÿòà íà àë. 1, äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè â Àãåíöèÿòà íå íîñÿò èìóùåñòâåíà îòãîâîðíîñò êúì óâðåäåíèÿ. Â òåçè ñëó÷àè äúðæàâàòà å äëúæíà äà îáåçùåòè óâðåäåíèÿ çà âñè÷êè èìóùåñòâåíè è íåèìóùåñòâåíè âðåäè ñúîáðàçíî îáùèòå ïðàâèëà íà ãðàæäàíñêîòî ïðàâî.
(3) Çà âðåäèòå, ïðè÷èíåíè óìèøëåíî èëè â ðåçóëòàò íà ïðåñòúïëåíèå èëè ïðè÷èíåíè íå ïðè èëè ïî ïîâîä èçïúëíåíèå íà ñëóæåáíèòå çàäúëæåíèÿ, îòãîâîðíîñòòà íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè â Àãåíöèÿòà ñå îïðåäåëÿ â ñúîòâåòñòâèå ñ ãðàæäàíñêèÿ çàêîí.
(4) Èìóùåñòâåíàòà îòãîâîðíîñò íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè â Àãåíöèÿòà ñå íîñè íåçàâèñèìî îò äèñöèïëèíàðíàòà, àäìèíèñòðàòèâíî-íàêàçàòåëíàòà èëè íàêàçàòåëíàòà îòãîâîðíîñò, àêî òàêàâà ñå ïðåäâèæäà.
×ë. 91. (1) Äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè â Àãåíöèÿòà íå îòãîâàðÿò èìóùåñòâåíî çà âðåäèòå, êîèòî ñà âúçíèêíàëè îò ðèñêîâà äåéíîñò, ñâúðçàíà ñ èçïúëíåíèåòî íà ñëóæåáíèòå èì çàäúëæåíèÿ.
(2) Äúðæàâàòà è äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè â Àãåíöèÿòà íå îòãîâàðÿò çà âðåäè íà òðåòè ëèöà, êîãàòî ñà ïðè÷èíåíè â óñëîâèÿòà íà èçâúíðåäíè îáñòîÿòåëñòâà ïðè îñúùåñòâÿâàíå íà äåéñòâèÿ, ñâúðçàíè ñúñ çàùèòà íà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò.
Чл. 92. (1) За изплатените обезщетения за вреди, причинени на граждани от незаконни актове, действия или бездействия на органи и длъжностни лица от Агенцията, Държавна агенция „Разузнаване” има право на иск срещу служителите, които са ги причинили виновно при условията на чл. 90, ал. 1. 
(2) Äúðæàâàòà èìà ïðàâî íà èñê ñðåùó ñëóæèòåëèòå, âèíîâíî ïðè÷èíèëè âðåäè, ïðè óñëîâèÿòà íà ÷ë. 90, àë. 2 çà îáåçùåòåíèåòî, èçïëàòåíî íà óâðåäåíèÿ.
(3) Êîãàòî äúðæàâíèÿò ñëóæèòåë å èçïúëíÿâàë ñëóæåáíèòå ñè çàäúëæåíèÿ òî÷íî, äúðæàâàòà îòãîâàðÿ çà âñè÷êè èìóùåñòâåíè è íåèìóùåñòâåíè âðåäè, ïðè÷èíåíè îò íåãî íà ãðàæäàíè, áåç äà èìà ïðàâî äà òúðñè îò ïðè÷èíèòåëÿ íà âðåäàòà âúçñòàíîâÿâàíå íà ïëàòåíîòî îò íåÿ.
Чл. 93. (1) Държавните служители в Агенцията отговарят за претърпените загуби, но не и за пропуснатите ползи.
(2) Ðàçìåðúò íà âðåäèòå ñå îïðåäåëÿ êúì äåíÿ íà íàñòúïâàíåòî èì, à àêî òîâà íå ìîæå äà ñå óñòàíîâè - êúì äåíÿ íà îòêðèâàíåòî èì.
×ë. 94. (1) Çà âðåäè, ïðè÷èíåíè ïðè óñëîâèÿòà íà ÷ë. 90, àë. 1, ñëóæèòåëÿò îòãîâàðÿ â ðàçìåðà íà âðåäàòà, íî íå ïîâå÷å îò åäíî áðóòíî ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå çà ìåñåöà, ïðåäõîæäàù ïðè÷èíÿâàíåòî íà âðåäàòà, à àêî òîâà íå ìîæå äà ñå óñòàíîâè - çà ìåñåöà, ïðåäõîæäàù îòêðèâàíåòî íà âðåäàòà.
(2) Çà âðåäè, ïðè÷èíåíè ïðè óñëîâèÿòà íà àë. 1 îò ðúêîâîäíè ñëóæèòåëè, îòãîâîðíîñòòà å â ðàçìåðà íà âðåäàòà, íî íå ïîâå÷å îò òðè áðóòíè ìåñå÷íè âúçíàãðàæäåíèÿ.
(3) Èìóùåñòâåíàòà îòãîâîðíîñò ïî ÷ë. 90, àë. 1 íå ìîæå äà ñå òúðñè, êîãàòî îò äåíÿ íà ïðè÷èíÿâàíå íà âðåäàòà ñà èçòåêëè ïîâå÷å îò ïåò ãîäèíè.
Чл. 95. (1) Държавните служители в Агенцията, чието служебно задължение е да събират, съхраняват, разходват или отчитат парични или материални ценности, отговарят:
1. â ðàçìåðà íà âðåäàòà, íî íå ïîâå÷å îò òðè áðóòíè ìåñå÷íè âúçíàãðàæäåíèÿ;
2. çà ëèïñà - â ïúëíèÿ ðàçìåð, çàåäíî ñúñ çàêîííàòà ëèõâà îò äåíÿ íà ïðè÷èíÿâàíå íà ëèïñàòà, à êîãàòî òîâà íå ìîæå äà ñå óñòàíîâè - îò äåíÿ íà îòêðèâàíå íà ëèïñàòà.
(2) Ëèöàòà, êîèòî ñà ïîëó÷èëè íåùî áåç îñíîâàíèå îò ïðè÷èíèòåëÿ íà âðåäàòà èëè ñà ñå âúçïîëçâàëè îò óâðåæäàíåòî ïî àë. 1, ò. 1, äúëæàò ñîëèäàðíî ñ ïðè÷èíèòåëÿ íà âðåäàòà âðúùàíå íà ïîëó÷åíîòî äî ðàçìåðà íà îáîãàòÿâàíåòî. Ëèöàòà äúëæàò âðúùàíå è íà ïîëó÷åíîòî ïî äàðåíèå îò ïðè÷èíèòåëÿ íà âðåäàòà, êîãàòî äàðåíèåòî å ñúñ ñðåäñòâà, èçâëå÷åíè îò ïðè÷èíåíàòà âðåäà.
(3) Èñêîâåòå ïî àë. 1, ò. 2 è àë. 2 ñå ïîãàñÿâàò ñ èçòè÷àíå íà 10-ãîäèøíà äàâíîñò îò äåíÿ íà ïðè÷èíÿâàíåòî íà âðåäàòà, à êîãàòî òîâà íå ìîæå äà ñå óñòàíîâè - îò äåíÿ íà îòêðèâàíåòî é.
Чл. 96. Когато вредата е причинена от няколко лица, те отговарят в случаите на:
1. îãðàíè÷åíà èìóùåñòâåíà îòãîâîðíîñò - ñúîáðàçíî ó÷àñòèåòî íà âñåêè îò òÿõ â ïðè÷èíÿâàíåòî íà âðåäàòà, à êîãàòî òîâà íå ìîæå äà áúäå óñòàíîâåíî - ïðîïîðöèîíàëíî íà áðóòíîòî ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå; ñáîðúò íà äúëæèìèòå îò òÿõ îáåçùåòåíèÿ íå ìîæå äà íàäâèøàâà ðàçìåðà íà âðåäàòà;
2. ïúëíà èìóùåñòâåíà îòãîâîðíîñò - ñîëèäàðíî.
×ë. 97. (1) Â ñëó÷àèòå íà îãðàíè÷åíà èìóùåñòâåíà îòãîâîðíîñò ïðåäñåäàòåëÿò íà Àãåíöèÿòà èëè îïðàâîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå èçäàâà çàïîâåä çà îñíîâàíèåòî è ðàçìåðà íà îòãîâîðíîñòòà íà ñëóæèòåëÿ.
(2) Çàïîâåäòà ïî àë. 1 ñå èçäàâà â åäíîìåñå÷åí ñðîê îò îòêðèâàíåòî íà âðåäàòà, íî íå ïî-êúñíî îò åäíà ãîäèíà îò ïðè÷èíÿâàíåòî é, à êîãàòî å ïðè÷èíåíà îò ðúêîâîäåí ñëóæèòåë èëè ïðè èçâúðøâàíå íà îò÷åòíà äåéíîñò - â òðèìåñå÷åí ñðîê îò îòêðèâàíåòî é, íî íå ïî-êúñíî îò 5 ãîäèíè îò íåéíîòî ïðè÷èíÿâàíå. Òåçè ñðîêîâå íå òåêàò, àêî å îáðàçóâàíî ïðîèçâîäñòâî çà îñúùåñòâÿâàíå íà ïúëíà èìóùåñòâåíà îòãîâîðíîñò, äîêàòî ïðîèçâîäñòâîòî å âèñÿùî.
(3) Àêî äúðæàâíèÿò ñëóæèòåë â åäíîìåñå÷åí ñðîê îò âðú÷âàíåòî íà çàïîâåäòà ïèñìåíî îñïîðè îñíîâàíèåòî èëè ðàçìåðà íà îòãîâîðíîñòòà, Àãåíöèÿòà ìîæå äà ïðåäÿâè ñðåùó íåãî èñê ïðåä ñúäà.
(4) Àêî â ñðîêà ïî àë. 3 çàäúëæåíîòî ëèöå íå îñïîðè îñíîâàíèåòî èëè ðàçìåðà íà îòãîâîðíîñòòà, ñóìàòà, îïðåäåëåíà ñúñ çàïîâåäòà, ñå óäúðæà îò íåãîâîòî âúçíàãðàæäåíèå â ðàçìåðèòå, ïîñî÷åíè â Ãðàæäàíñêèÿ ïðîöåñóàëåí êîäåêñ.
(5) Ïðè ïðåêðàòÿâàíå íà ñëóæåáíîòî ïðàâîîòíîøåíèå íåèçäúëæåíàòà ñóìà ïî îãðàíè÷åíàòà èìóùåñòâåíà îòãîâîðíîñò ñå óäúðæà èçöÿëî îò îáåçùåòåíèåòî è äðóãèòå âçåìàíèÿ, êîèòî çàäúëæåíîòî ëèöå èìà ïðàâî äà ïîëó÷è, à àêî äúëæèìàòà ñóìà íå ìîæå äà ñå ñúáåðå ïî òîçè íà÷èí, âçåìàíåòî ñå ñúáèðà ïî ðåäà íà Ãðàæäàíñêèÿ ïðîöåñóàëåí êîäåêñ. 
(6) Ëèõâè âúðõó äúëæèìèòå ñóìè ïî çàïîâåä çà ðåàëèçèðàíå íà îãðàíè÷åíà èìóùåñòâåíà îòãîâîðíîñò íå ñå äúëæàò.
(7) Ñúáðàíèòå ïî çàïîâåäè çà îãðàíè÷åíà èìóùåñòâåíà îòãîâîðíîñò ñóìè ñå âíàñÿò â ïðèõîä íà áþäæåòà íà Àãåíöèÿòà.
Чл. 98. (1) Пълната имуществена отговорност се осъществява по съдебен ред, освен ако държавният служител внесе доброволно сумата преди съдебното производство.
(2) Èñêîâåòå çà ïúëíà èìóùåñòâåíà îòãîâîðíîñò ïî àë. 1 ñå ïîãàñÿâàò ñ èçòè÷àíå íà 5-ãîäèøíà äàâíîñò, êîÿòî çàïî÷âà äà òå÷å îò äåíÿ íà ïðè÷èíÿâàíåòî íà âðåäàòà, à êîãàòî òîâà íå ìîæå äà ñå óñòàíîâè - îò äåíÿ íà îòêðèâàíåòî é. Â òåçè ñëó÷àè äàâíîñòòà ñå ïðåêúñâà è ñ àêò, ñúñòàâåí îò êîíòðîëåí îðãàí, îò äåíÿ íà âðú÷âàíåòî ìó íà ñëóæèòåëÿ.
Чл. 99. За неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на гражданския закон.
  
Ðàçäåë IÕ
Ïðåêðàòÿâàíå íà ñëóæåáíîòî ïðàâîîòíîøåíèå íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ïî ÷ë. 32, àë. 1, ò. 1

Чл. 100. (1) Служебното правоотношение на държавния служител в Държавна агенция „Разузнаване” се прекратява:
1. ïðè íàâúðøâàíå íà 60-ãîäèøíà âúçðàñò;
2. ïðè ïðèäîáèâàíå ïðàâî íà ïåíñèÿ ïî ÷ë. 69, àë. 4 îò Êîäåêñà çà ñîöèàëíî îñèãóðÿâàíå - ïî èñêàíå íà ñëóæèòåëÿ èëè ïî ïðåöåíêà íà îðãàíà ïî íàçíà÷àâàíå;
3. ïðè ïðèäîáèòî è óïðàæíåíî ïðàâî íà ïåíñèÿ - ïî ïðåöåíêà íà îðãàíà ïî íàçíà÷àâàíå; 
4. ïðè íàñòúïèëà íåãîäíîñò çà äúðæàâíà ñëóæáà â Àãåíöèÿòà;  
5. ïî íåãîâî ñîáñòâåíî æåëàíèå;
6. ïðè ñúêðàùàâàíå íà äëúæíîñòòà;
7. ïðè íåÿâÿâàíå èëè îòêàç íà ñëóæèòåëÿ äà çàåìå äëúæíîñòòà, íà êîÿòî å âúçñòàíîâåí, â 14-äíåâåí ñðîê îò âëèçàíåòî â ñèëà íà ñúäåáíîòî ðåøåíèå çà îòìÿíà íà çàïîâåäòà çà ïðåêðàòÿâàíå íà ñëóæåáíîòî ïðàâîîòíîøåíèå, îñâåí êîãàòî òîçè ñðîê íå áúäå ñïàçåí ïî óâàæèòåëíè ïðè÷èíè;
8. ïðè îáåêòèâíà íåâúçìîæíîñò äà èçïúëíÿâà çàäúëæåíèÿòà ñè ïîðàäè:
à) âëèçàíå â ñèëà íà ñúäåáåí àêò, ñ êîéòî å íàëîæåíî íàêàçàíèå ëèøàâàíå îò ñâîáîäà, êîãàòî èçïúëíåíèåòî íà íàêàçàíèåòî íå å îòëîæåíî ïî ðåäà íà Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ, èëè å íàëîæåíî íàêàçàíèå ïî ÷ë. 37, àë. 1, ò. 6 è 7 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ è íå å çàäúëæèòåëíî íàëàãàíå íà äèñöèïëèíàðíî íàêàçàíèå “óâîëíåíèå”;
á) ïîëó÷àâàíå íà íàé-íèñêàòà îáùà îöåíêà íà èçïúëíåíèå íà äëúæíîñòòà ïðè àòåñòèðàíåòî ïî ÷ë. 52; 
â) óñòàíîâÿâàíå íàëè÷èåòî íà îáñòîÿòåëñòâà ïî ÷ë. 43, àë. 1, ò. 3, êîãàòî íå å çàäúëæèòåëíî íàëàãàíå íà äèñöèïëèíàðíî íàêàçàíèå “óâîëíåíèå”;
ã) ïðè îòêàç çà èçäàâàíå, ïðè îòíåìàíå íà ðàçðåøåíèåòî çà äîñòúï äî êëàñèôèöèðàíà èíôîðìàöèÿ èëè ïðè îòêàç íà äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë äà ïîäàäå äîêóìåíòè çà ïðîó÷âàíå ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà Çàêîíà çà çàùèòà íà êëàñèôèöèðàíàòà èíôîðìàöèÿ;
ä) óñòàíîâÿâàíå íà íåñúâìåñòèìîñò â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 40, àë. 1 è 3; 
å) íååôåêòèâíîñò ïðè èçïúëíåíèå íà çàåìàíàòà äëúæíîñò íà ïðèêðèòèå - çà ñëóæèòåëèòå íà è ïîä ïðèêðèòèå.
9. ïðè íàëàãàíå íà äèñöèïëèíàðíî íàêàçàíèå “óâîëíåíèå”;
10. â ïåðèîäà íà ñðîêà çà èçïèòâàíå - ïî ïðåöåíêà íà îðãàíà ïî íàçíà÷àâàíå ñëåä îöåíêà íà èçïúëíåíèåòî íà äëúæíîñòòà;
11. ïðè ñìúðò íà äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë;
12. ïðè óñòàíîâÿâàíå êîíôëèêò íà èíòåðåñè ïî Çàêîíà çà ïðåäîòâðàòÿâàíå è ðàçêðèâàíå íà êîíôëèêò íà èíòåðåñè – ñ âëÿçúë â ñèëà àêò;
13. ïðè ðåãèñòðèðàíå íà äúðæàâåí ñëóæèòåë çà êàíäèäàò çà èçáîðåí îðãàí îò ïîëèòè÷åñêè ïàðòèè èëè êîàëèöèè.
(2) Ñëóæåáíîòî ïðàâîîòíîøåíèå íà äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë ìîæå äà áúäå ïðåêðàòåíî ïî âçàèìíî ñúãëàñèå íà ñòðàíèòå, èçðàçåíî ïèñìåíî. Ñòðàíàòà, êúì êîÿòî å îòïðàâåíî ïðåäëîæåíèåòî, å äëúæíà äà âçåìå îòíîøåíèå ïî íåãî è äà óâåäîìè äðóãàòà ñòðàíà â 30-äíåâåí ñðîê; â ñëó÷àé ÷å òÿ íå íàïðàâè òîâà, ñå ñìÿòà, ÷å ïðåäëîæåíèåòî íå å ïðèåòî.
(3) Îáñòîÿòåëñòâîòî ïî àë. 1, ò. 4 ñå óñòàíîâÿâà ñ åêñïåðòíî ðåøåíèå íà Öåíòðàëíàòà âîåííîìåäèöèíñêà êîìèñèÿ.
(4) Ïðåêðàòÿâàíå íà ñëóæåáíîòî ïðàâîîòíîøåíèå â ñëó÷àèòå ïî àë. 1, ò. 6 è 8, áóêâà „ä” âúâ âðúçêà ñ ÷ë. 40, àë. 3, ò. 1, ñå äîïóñêà ñàìî àêî ñëóæèòåëÿò îòêàæå äà çàåìå äðóãà ïðåäëîæåíà ìó äëúæíîñò â ðàìêèòå íà ïðèòåæàâàíèÿ ðàíã è ñòåïåí èëè àêî íÿìà ïîäõîäÿùà íåçàåòà äëúæíîñò.
(5) Ðåäúò çà ïðåêðàòÿâàíå íà ñëóæåáíîòî ïðàâîîòíîøåíèå ïî àë. 1 ñå îïðåäåëÿ ñ ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíå íà çàêîíà.
(6) Äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè çàïàçâàò ïðèòåæàâàíèÿ ðàíã ïðè ñëåäâàùî íàçíà÷àâàíå íà äúðæàâíà ðàáîòà â Àãåíöèÿòà. 
Чл. 101. Заповедите за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители се издават от председателя на Агенцията.
Чл. 102. (1) Служебното правоотношение с държавния служител се прекратява от органа по чл. 101 с едномесечно предизвестие в случаите по чл. 100, ал. 1, т. 2, 3, 6 и 8. Органът по чл. 101 може да прекрати служебното правоотношение преди изтичането на срока на предизвестието, като заплати обезщетение на държавния служител за неизтеклия срок на предизвестието.
(2) Служебното правоотношение с държавния служител се прекратява от органа по чл. 101 без предизвестие в случаите по чл. 100, ал. 1, т. 8, буква „г”, т. 9, 12 и 13.
×ë. 103. Â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 100, àë. 1, ò. 5 äúðæàâíèÿò ñëóæèòåë ñå îñâîáîæäàâà ñ ïèñìåíî ïðåäèçâåñòèå äî îðãàíà ïî ÷ë. 101. 
(2) Ñðîêúò íà ïðåäèçâåñòèåòî å åäèí ìåñåö è çàïî÷âà äà òå÷å îò äåíÿ, ñëåäâàù ïîëó÷àâàíåòî íà ïðåäèçâåñòèåòî. Òî ìîæå äà áúäå îòòåãëåíî äî èçòè÷àíåòî ìó ñúñ ñúãëàñèåòî íà îðãàíà ïî ÷ë. 101.
(3) Ïðè ïðåêðàòÿâàíå íà ñëóæåáíîòî ïðàâîîòíîøåíèå ïî ïèñìåíî èñêàíå íà ñëóæèòåëÿ ïî ÷ë. 100, àë. 1, ò. 2 çàïîâåäòà ñå èçäàâà â ñðîêà 
ïî àë. 2. 
Чл. 104. Държавните служители в Агенцията не могат да бъдат освобождавани от служба по време на отпуск, освен в случаите по чл. 100, 
ал. 1, т. 1 - 5 и ал. 2, както и когато са осъдени на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
Чл. 105. (1) Служителят се запознава със заповедта за прекратяване на служебното правоотношение срещу подпис. 
(2) Ñëóæåáíîòî ïðàâîîòíîøåíèå ñå ïðåêðàòÿâà ñ÷èòàíî îò äàòàòà, îïðåäåëåíà â çàïîâåäòà, îñâåí â ñëó÷àèòå ïî:
1. ÷ëåí 100, àë. 1, ò. 1 - îò äàòàòà íà íàâúðøâàíå íà 60-ãîäèøíà âúçðàñò;
2. ÷ëåí 100, àë. 1, ò. 11 - îò äàòàòà íà ñìúðòòà; 
3. ÷ëåí 100, àë. 1, ò. 13 - îò äàòàòà íà ðåãèñòðèðàíå íà äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë;
4. ÷ëåí 100, àë. 2 - îò äàòàòà, çà êîÿòî ñòðàíèòå ñà ïîñòèãíàëè âçàèìíî ñúãëàñèå.
(3) Çàïîâåäòà çà ïðåêðàòÿâàíå íà ñëóæåáíîòî ïðàâîîòíîøåíèå ìîæå äà ñå îáæàëâà ïî ðåäà íà Àäìèíèñòðàòèâíîïðîöåñóàëíèÿ êîäåêñ. Îáæàëâàíåòî íå ñïèðà èçïúëíåíèåòî.
Чл. 106. При отмяна на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение държавният служител се възстановява в двумесечен срок на предишната или на друга равностойна длъжност, ако в 
14-дневен срок от влизането в сила на съдебното решение се яви в съответното структурно звено на Агенцията.
 
  
Ðàçäåë Õ
Îáåçùåòåíèÿ íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ïî ÷ë. 32, àë. 1, ò. 1
Чл. 107. (1) При освобождаване държавните служители имат право на еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20.
(2) Ïðè ïîñëåäâàùî îñâîáîæäàâàíå îò ðàçìåðà íà äúëæèìîòî îáåçùåòåíèå ñå ïðèñïàäàò òîëêîâà áðóòíè ìåñå÷íè âúçíàãðàæäåíèÿ, êîëêîòî ñà ïîëó÷åíè ïî àë. 1.
(3) Êîãàòî äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ñà ïðîñëóæèëè 10 è ïîâå÷å ãîäèíè è ñëóæåáíîòî èì ïðàâîîòíîøåíèå å ïðåêðàòåíî íà îñíîâàíèå ÷ë. 100, àë. 1, 
ò. 4, ðàçìåðúò íà åäíîêðàòíîòî ïàðè÷íî îáåçùåòåíèå íå ìîæå äà áúäå ïî-ìàëúê îò 15 áðóòíè ìåñå÷íè âúçíàãðàæäåíèÿ.
(4) Ïðè ïðåêðàòÿâàíå íà ñëóæåáíîòî ïðàâîîòíîøåíèå ïðè óñëîâèÿòà íà àë. 3, êîãàòî ïðîñëóæåíîòî âðåìå å ïî-ìàëêî îò 10 ãîäèíè, åäíîêðàòíîòî ïàðè÷íî îáåçùåòåíèå å â ðàçìåð 10 áðóòíè ìåñå÷íè âúçíàãðàæäåíèÿ.
(5) Ïðè ïðåêðàòÿâàíå íà ñëóæåáíîòî ïðàâîîòíîøåíèå ñëåä ïðîñëóæåíè 10 è ïîâå÷å ãîäèíè äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè èìàò ïðàâî íà åäíîêðàòíî äîïúëíèòåëíî âåùåâî èìóùåñòâî èëè íà ëåâîâàòà ìó ðàâíîñòîéíîñò.
(6) Àëèíåè 1 è 5 íå ñå ïðèëàãàò ïðè ïðåêðàòÿâàíå íà ñëóæåáíîòî ïðàâîîòíîøåíèå ïî ÷ë. 100, àë. 1, ò. 9 è 12.
(7) Ïðè ñìúðò íà äúðæàâåí ñëóæèòåë îáåçùåòåíèÿòà ïî àë. 1 - 6 ñå èçïëàùàò îáùî íà íàñëåäíèöèòå ìó.
(8) Îáåçùåòåíèÿòà ïî àë. 1 - 7 íå ñå îáëàãàò ñ äàíúöè.
Чл. 108. (1) За определяне размера на еднократното парично обезщетение при освобождаване се вземат предвид прослужените години без приравнения трудов и служебен стаж.
(2) Ïðè îñâîáîæäàâàíå ïîðàäè ïåíñèîíèðàíå íà ïðîñëóæèëèòå ïîñëåäíèòå 13 ãîäèíè è 4 ìåñåöà êàòî äúðæàâíè ñëóæèòåëè ðàçìåðúò íà îáåçùåòåíèåòî ñå îïðåäåëÿ îò ñáîðà íà:
1. ïðîñëóæåíèòå ãîäèíè â Àãåíöèÿòà;
2. ãîäèíèòå íà ïðèðàâíåíèÿ òðóäîâ è ñëóæåáåí ñòàæ êúì ïúðâà êàòåãîðèÿ òðóä.
×ë. 109. Ïðè íåçàêîííî ïðåêðàòÿâàíå íà ñëóæåáíîòî ïðàâîîòíîøåíèå äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè â Äúðæàâíà àãåíöèÿ „Ðàçóçíàâàíå” èìàò ïðàâî íà îáåçùåòåíèå â ðàçìåð íà áðóòíîòî èì ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå, îïðåäåëåíî êúì ìîìåíòà íà ïðåêðàòÿâàíåòî, çà âðåìåòî, ïðåç êîåòî ñà îñòàíàëè áåç ðàáîòà, íî çà íå ïîâå÷å îò 6 ìåñåöà. Êîãàòî ïðåç òîâà âðåìå ñà ðàáîòèëè íà ïî-íèñêîïëàòåíà ðàáîòà, òå èìàò ïðàâî íà ðàçëèêàòà âúâ âúçíàãðàæäåíèÿòà.
Чл. 110. (1) На държавните служители, претърпели телесна повреда при или по повод изпълнение на служебните си задължения, се изплаща еднократно парично обезщетение в размер 10 брутни месечни възнаграждения при тежка телесна повреда и 6 брутни месечни възнаграждения при средна телесна повреда.
(2) Íà ïðåæèâåëèÿ ñúïðóã, äåöàòà è ðîäèòåëèòå íà çàãèíàëè ïðè èëè ïî ïîâîä èçïúëíåíèå íà ñëóæåáíèòå ñè çàäúëæåíèÿ äúðæàâíè ñëóæèòåëè ñå èçïëàùà åäíîêðàòíî ïàðè÷íî îáåçùåòåíèå íà âñåêè îò òÿõ â ðàçìåð 12 áðóòíè ìåñå÷íè âúçíàãðàæäåíèÿ.
(3) Âèäúò íà ïðè÷èíåíàòà òåëåñíà ïîâðåäà ñå îïðåäåëÿ îò âîåííîìåäèöèíñêèòå åêñïåðòíè îðãàíè ïî ÷ë. 69, àë. 2, à îáñòîÿòåëñòâàòà, ïðè êîèòî å ïðè÷èíåíà èëè ïðè êîèòî äúðæàâíèÿò ñëóæèòåë å çàãèíàë, ñå óäîñòîâåðÿâàò îò ïðåêèÿ ðúêîâîäèòåë.
(4) Â ñëó÷àèòå íà ñìúðò íà ëèöàòà ïî àë. 2 ñå èçïëàùà è îáåçùåòåíèåòî ïî ÷ë. 107, àë. 1.
Чл. 111. Еднократните парични обезщетения по този закон се изплащат на базата на брутното месечно възнаграждение, определено към датата на прекратяване на служебното правоотношение, на отстраняване от длъжност или на установяване на събитието по чл. 110, което включва:
1. îñíîâíîòî ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå;
2. äîïúëíèòåëíè ìåñå÷íè âúçíàãðàæäåíèÿ çà ïðîñëóæåíî âðåìå, çà ñïåöèôè÷íè óñëîâèÿ íà òðóä.
×ë. 112. Îáåçùåòåíèÿòà ïî ÷ë. 107 è 110 íå ïîäëåæàò íà îáëàãàíå ñ äàíúê.
Глава VІІ
ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ

Чл. 113. (1) Народното събрание чрез постоянна комисия упражнява контрол върху дейността на Агенцията.
(2) На комисията се предоставя класифицирана информация по начин, които осигурява  спазване на принципа “необходимост да се знае”.
(3) На комисията не се предоставя информация относно организацията, средствата и способите при изпълнение на специални задачи, осъществени чрез оперативно-разузнавателна дейност, и за служители и лица, които сътрудничат на Агенцията.
(4) При упражняване на контрол върху дейността на Агенцията заседанията на комисията са закрити.
Чл. 114. По искане на председателя на Народното събрание или при необходимост председателят на Агенцията информира комисията по въпроси за дейността на Агенцията.
Чл. 115. Народното събрание установява специални правила за сигурност за работата, съхранението и достъпа до класифицирана информация, получена от комисията при осъществяване на контрол върху дейността на Агенцията.
Чл. 116. (1) Председателят на комисията запознава председателя на Народното събрание с приетите от нея решения в резултат на упражнения контрол върху дейността  на Агенцията. 
(2) Председателят на Народното събрание информира президента на Републиката и министър-председателя за решенията на комисията.
Чл. 117. Президентът на Републиката може:
	да се запознава и да взема отношение по годишния доклад за дейността на Агенцията преди внасянето му от Министерския съвет в Народното събрание за приемане;  
	да поставя задачи на Агенцията съгласувано с министър-председателя;

да изисква и получава становища от ръководителя на Агенцията по въпроси на външната политика, свързани с националната сигурност.
Чл. 118. Министерският съвет определя информационните приоритети в дейността на Агенцията и осъществява нейното общо управление, като: 
	определя числения състав на  Агенцията с решение, защитено с гриф за сигурност;
	предлага на Президента на Републиката назначаване и освобождаване на председател;

определя заместник-председателите на Агенцията;
утвърждава годишен план и приема годишен доклад относно дейността на Агенцията.
Чл. 119. Министър-председателят:
	 поставя задачи на Агенцията;
	изисква и получава становища от председателя на Агенцията по въпроси, свързани с изпълняваните от нея функции и дейности. 


ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÀ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÀ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. “Äåéñòâèÿ ïðè èçïúëíåíèå íà ñëóæåáíè çàäúëæåíèÿ” ñà òàêèâà äåéñòâèÿ èëè áåçäåéñòâèÿ, êîèòî ñúñòàâëÿâàò èçïúëíåíèå íà çàäúëæåíèÿ, ïðîèçòè÷àùè íåïîñðåäñòâåíî îò çàåìàíàòà äëúæíîñò.
2. “Äåéñòâèÿ ïî ïîâîä èçïúëíåíèå íà ñëóæåáíè çàäúëæåíèÿ” ñà òàêèâà äåéñòâèÿ èëè áåçäåéñòâèÿ, êîèòî íå ñúñòàâëÿâàò èçïúëíåíèå íà çàäúëæåíèÿ, ïðîèçòè÷àùè íåïîñðåäñòâåíî îò çàåìàíàòà äëúæíîñò, íî ãè ïðåäõîæäàò èëè ñëåäâàò ïî âðåìå è ñà â ïðÿêà ïðè÷èííà âðúçêà ñ òÿõ.
3. “Ñåìåéñòâî” ñà ñúïðóçèòå è íåíàâúðøèëèòå ïúëíîëåòèå òåõíè äåöà, àêî íå ñà âñòúïèëè â áðàê.
4. “Îñîáåíè ôèíàíñîâè ñðåäñòâà è ðàçõîäè” ñà îòïóñêàíèòå è èçïîëçâàíè îò Àãåíöèÿòà áþäæåòíè ñðåäñòâà è èìóùåñòâî çà ñïåöèàëíè öåëè, ñâúðçàíè ñ íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Държавна агенция „Разузнаване” е правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Националната разузнавателна служба.
(2) Правоотношенията със заварените на служба военнослужещи в Националната разузнавателна служба се преобразуват съответно в служебни правоотношения по Закона за Държавна агенция „Разузнаване” и служебни правоотношения по Закона за държавния служител считано от датата на влизане в сила на закона в съответствие с утвърдения от председателя класификатор по чл. 34, ал. 3. и с Класификатора на длъжностите в администрацията.
(3) Назначаването на държавните служители по чл. 32, ал. 1, т. 2 в Агенцията се извършва, ако служителят отговаря на изискванията на чл. 7 и подаде заявление по чл. 8 от Закона за държавния служител в 14-дневен срок от влизането в сила на закона. 
(4) С акта за назначаването на държавния служител по Закона за държавния служител:
1. се присъжда определеният в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;
2. се определя индивидуална основна месечна заплата, която не може да бъде по-ниска от получаваната до момента на преназначаване брутна заплата, като в нея се включват основното месечно възнаграждение и допълнителните възнаграждения с постоянен характер.
(5) С влизането в сила на този закон заварените трудови правоотношения на лицата, работещи по трудово правоотношение, се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
(6) До влизането в сила на акта по чл. 64 и чл. 65, ал. 2 на лицата по ал. 2, съответно ал. 3, се заплащат досегашните възнаграждения.
(7) Заварените към датата на влизане в сила на този закон военнослужещи от Националната разузнавателна служба запазват получавания размер на основно месечно и допълнителни възнаграждения, докато това е по-изгодно за тях.
§ 3. Стажът, придобит по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и по Кодекса на труда от служителите, преминали в Държавна агенция „Разузнаване”, се зачита за работа при един и същ работодател, съответно орган по назначаване, включително при изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на правоотношенията с Агенцията.
§ 4. При определяне размера на дължимите обезщетения по този закон прослуженото време на кадрова военна служба по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на свръхсрочна военна служба по Закона за всеобщата военна служба в Народна Република България (отм., ДВ, бр. 112 от 1995 г.) се зачита за стаж в Агенцията.
§ 5. Образуваните преписки за търсене на дисциплинарна или имуществена отговорност срещу служителите се приключват по досегашния ред.
§ 6. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., 
бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г. и бр. 20, 33 и 38 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
	В чл. 70, ал. 2 след думите “Държавна агенция “Национална сигурност” се добавя “и Държавна агенция „Разузнаване”.

В чл. 41 думите “директорът на Националната разузнавателна служба” се заменят с “председателят на Държавна агенция „Разузнаване”.
	В чл. 70, ал. 2 след думите “Държавна агенция “Национална сигурност” се поставя запетая и се добавя “и държавните служители по Закона за Държавна агенция „Разузнаване”.
В чл. 125, ал. 1 думите “директорът на Националната разузнавателна служба” се заменят с “председателя на Държавна агенция „Разузнаване”.
	В § 1, т. 1в от Допълнителните разпоредби думите “Националната разузнавателна служба” се заменят с “Държавна агенция “Разузнаване”. 
§ 7. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 
1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45 и 74 от 2002 г., 
бр. 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., 
бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г. и бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58 и 81 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1, т. 4 след думите “Закона за Държавна агенция “Национална сигурност” се добавя “държавните служители по Закона за Държавна агенция „Разузнаване” и се поставя запетая.
2. В чл. 54б, ал. 3 след думите “Закона за Министерството на вътрешните работи” се поставя запетая и се добавя “чл. 100, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от  Закона за Държавна агенция „Разузнаване”.
3. В чл. 54е, ал. 1 след думите “Закона за Министерството на вътрешните работи” се поставя запетая и се добавя “чл. 109 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване”.
4. Â ÷ë. 69 ñå ñúçäàâà íîâà àë. 4: 
“(4) Äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè îò Äúðæàâíà àãåíöèÿ „Ðàçóçíàâàíå” ïðèäîáèâàò ïðàâî íà ïåíñèÿ ïðè îñâîáîæäàâàíå îò ñëóæáà íåçàâèñèìî îò âúçðàñòòà èì, êîãàòî èìàò 27 ãîäèíè îáù îñèãóðèòåëåí ñòàæ, îò êîèòî äâå òðåòè äåéñòâèòåëíî èçñëóæåíè ïî Çàêîíà çà Äúðæàâíà àãåíöèÿ „Ðàçóçíàâàíå”, íà âîåííà ñëóæáà èëè ïî çàêîíèòå ïî àë. 1, 2 è 3.”
5. Äîñåãàøíèòå àë. 4 - 6 ñòàâàò ñúîòâåòíî àë 5 - 7.
6. Â ÷ë. 127, àë. 5 äóìèòå “Íàöèîíàëíàòà ðàçóçíàâàòåëíà ñëóæáà” ñå çàìåíÿò ñ “Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ “Ðàçóçíàâàíå”.
§ 8. В чл. 40, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 
2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г. и бр. 38 и 60 от 2012 г.) след думите “Министерство на вътрешните работи” се поставя точка и запетая и се добавя “пострадалите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители по Закона за Държавна агенция „Разузнаване”.
§ 9. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г. и бр. 44 и 73 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1, т. 1 думите “Националната разузнавателна служба (НРС)” се заменят с “Държавна агенция „Разузнаване”.
2. В чл. 78, ал. 1 абревиатурата “НРС” се заменя с „Държавна агенция „Разузнаване”.
§ 10. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 
2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г. и бр. 29, 32, 38, 45, 47 и 53 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
	В чл. 3, ал. 3:

а) в изречение първо след думите “министърът на вътрешните работи” съюзът “и” се заменя със запетая и след думите “председателят на Държавна агенция “Национална сигурност” се добавя “и председателят на Държавна агенция “Разузнаване”;
б) в изречение второ след думите “министърът на вътрешните работи” съюзът “и” се заменя със запетая и след думите “председателят на Държавна агенция “Национална сигурност” се добавя “председателят на Държавна агенция “Разузнаване”.
2. В чл. 5, ал. 7 след думите “министърът на отбраната” съюзът “и” се заменя със запетая и след думите “председателят на Държавна агенция “Национална сигурност” се добавя “и председателят на Държавна агенция “Разузнаване”; 
3. В чл. 6, ал. 6, т. 3 след думите “министъра на вътрешните работи” съюзът „или” се заменя със запетая и след думите “председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” се добавя “или от председателя на Държавна агенция “Разузнаване”.
4. В чл. 140, ал. 7 след думите “министъра на вътрешните работи” съюзът „или” се заменя със запетая и след думите “председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” се добавя “или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване”, когато се отнася за обекти на тази агенция”.
5. В чл. 141, ал. 5 след думите “министъра на вътрешните работи” съюзът „или” се заменя със запетая, след думите “председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” се добавя “председателя на Държавна агенция “Разузнаване”, когато се отнася за обекти на тази агенция” и се поставя запетая.
6. В чл. 145:
а) в ал. 2, изречение второ след думите “министъра на вътрешните работи” съюзът „или” се заличава и след думите “председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” се добавя “или от председателя на Държавна агенция “Разузнаване”, когато се отнася за обекти на тази агенция”;
б) в ал. 3 след думите “Министерството на вътрешните работи” съюзът “или” се заменя със запетая и след думите “Държавна агенция “Национална сигурност” се добавя “или на Държавна агенция „Разузнаване”.
7. В чл. 148, ал. 3, изречение второ след думите “министъра на вътрешните работи” съюзът „или” се заменя със запетая и след думите “председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” се добавя “или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване”, когато се отнася за обекти на тази агенция”.
8. В чл. 157, ал. 2, изречение първо след думите “министъра на вътрешните работи” съюзът „или” се заличава и след думите “председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” се добавя “или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване”, когато се отнася за обекти на тази агенция”.
9. В чл. 158, ал. 2, изречение второ, след думите “министъра на вътрешните работи” съюзът „или” се заменя със запетая и след думите “председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” се добавя 
“или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване”, когато се отнася за обекти на тази агенция”.
10. В чл. 159, ал. 5 след думите “министъра на вътрешните работи” съюзът „или” се заменя със запетая и след думите “председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” се добавя “или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване”, когато се отнася за обекти на тази агенция”.
11. В чл. 177, ал. 6 след думите “министъра на вътрешните работи” съюзът „или” се заменя със запетая и след думите “председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” се добавя “или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване”, когато се отнася за обекти на тази агенция”. 
12. В чл. 178, ал. 7 след думите “министърът на вътрешните работи” съюзът „или” се заменя със запетая и след думите “председателят на Държавна агенция “Национална сигурност” се добавя “или  председателят на Държавна агенция „Разузнаване”.  
13. В чл. 216, ал. 2 след думите “министъра на вътрешните работи” съюзът „или” се заменя със запетая и след думите “председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” се добавя “или пред председателя на Държавна агенция „Разузнаване”.
14. В § 1а от Допълнителните разпоредби след думите “министърът на вътрешните работи” съюзът “или” се заменя със запетая, след думите „председателят на Държавна агенция “Национална сигурност” се добавя „директорът на Държавна агенция „Разузнаване”, след думите „Министерството на вътрешните работи” съюзът „или” се заменя със запетая и накрая се добавя “и на Държавна агенция „Разузнаване”.
§ 11. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., 
бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г. и бр. 40 и 81 от 2012 г.), в чл. 24, ал. 2 се създава т. 17:
“17. паричните средства и помощи по чл. 66, ал. 1-4, чл. 68, ал. 1, 
чл. 107 и чл. 110, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване”.”
§ 12. В Закона за уреждане на колективните трудови спорове 
(обн., ДВ, бр. 21 от 1990 г.; изм. и доп., бр. 27 от 1991 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 87 от 2006 г. и бр. 7 от 2012 г.), в чл. 16, т. 6 накрая се добавя 
“и Държавна агенция „Разузнаване”.
§ 13. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г. бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 107 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г. и бр. 44 от 
2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
	В чл. 10, буква „в” думите “Националната разузнавателна служба” се заменят с “Държавна агенция „Разузнаване”.

2. В чл. 13, ал. 1, т. 3 думите “Националната разузнавателна служба” се заменят с “Държавна агенция „Разузнаване”. 
3. В чл. 20, ал. 2 думите “Националната разузнавателна служба” се заменят с “Държавна агенция „Разузнаване”.
§ 14. В Закона за здравословни и безопасни условия на труд 
(обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 46, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 102 и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 12, 58, 88 и 98 от 2010 г., бр. 60 от 2011 г. и бр. 7 от 2012 г.), в чл. 2, 
ал. 3, изречение първо след думите “и Министерството на отбраната” съюзът „и” се заменя със запетая и след думите “Министерството на вътрешните работи” се добавя  “и Държавна агенция „Разузнаване”.
§ 15. Â Çàêîíà çà Êîíñóëòàòèâåí ñúâåò çà íàöèîíàëíà ñèãóðíîñò (îáí., ÄÂ, áð. 13 îò 1994 ã.; èçì. è äîï., áð. 28 îò 2008 ã. è áð. 35 îò 2009 ã.), â 
÷ë. 2, àë. 2 ñå ñúçäàâà ò. 10:
“10. ïðåäñåäàòåëÿò íà “Äúðæàâíà àãåíöèÿ „Ðàçóçíàâàíå”.”
§ 16. Â Çàêîíà çà äîñòúï è ðàçêðèâàíå íà äîêóìåíòèòå è çà îáÿâÿâàíå íà ïðèíàäëåæíîñò íà áúëãàðñêè ãðàæäàíè êúì Äúðæàâíà ñèãóðíîñò è ðàçóçíàâàòåëíèòå ñëóæáè íà Áúëãàðñêàòà íàðîäíà àðìèÿ (îáí., ÄÂ, áð. 102 îò 2006 ã.; èçì. è äîï., áð. 41, 57 è 109 îò 2007 ã., áð. 69 îò 2008 ã., 
áð. 25, 35, 42, 82 è 93 îò 2009 ã., áð. 18, 54 è 97 îò 2010 ã., áð. 23, 32 è 48 îò 2011 ã. è áð. 25 è 38 îò 2012 ã.) íàâñÿêúäå äóìèòå “Íàöèîíàëíà ðàçóçíàâàòåëíà ñëóæáà” ñå çàìåíÿò ñ  “Äúðæàâíà àãåíöèÿ „Ðàçóçíàâàíå” è äóìèòå “äèðåêòîðà/äèðåêòîðúò íà Íàöèîíàëíà ðàçóçíàâàòåëíà ñëóæáà” ñå çàìåíÿò ñ “ïðåäñåäàòåëÿ/ïðåäñåäàòåëÿò íà Äúðæàâíà àãåíöèÿ „Ðàçóçíàâàíå”.  
§ 17. В Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 20 от 2012 г.) в § 4 от Преходните и заключителните разпоредби ал. 2 се изменя така: 
“(2) Ñúîòâåòñòâèåòî íà êàòåãîðèèòå íà ñëóæèòåëèòå ïî Çàêîíà çà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè, ðàíãîâåòå íà ñëóæèòåëèòå ïî Çàêîíà çà Äúðæàâíà àãåíöèÿ “Íàöèîíàëíà ñèãóðíîñò” îò ðåçåðâà è ðàíãîâåòå íà ñëóæèòåëèòå ïî Çàêîíà çà Äúðæàâíà àãåíöèÿ „Ðàçóçíàâàíå” îò ðåçåðâà êúì çâàíèÿòà íà âîåííîñëóæåùèòå ïî Çàêîíà çà îòáðàíàòà è âúîðúæåíèòå ñèëè íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ñå óðåæäà ñ àêò íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ïî ïðåäëîæåíèå íà ìèíèñòúðà íà âúòðåøíèòå ðàáîòè, ïðåäñåäàòåëÿ íà Äúðæàâíà àãåíöèÿ “Íàöèîíàëíà ñèãóðíîñò” è ïðåäñåäàòåëÿ íà Äúðæàâíà àãåíöèÿ „Ðàçóçíàâàíå” ñúãëàñóâàíî ñ ìèíèñòúðà íà îòáðàíàòà.”
§ 18. Â § 95 îò Ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè íà Çàêîíà çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå ía Çàêîíà çà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè (ÄÂ, áð. 88 îò 2010 ã.) ñëåä äóìèòå “Äúðæàâíà àãåíöèÿ “Íàöèîíàëíà ñèãóðíîñò” ñå äîáàâÿ “è Äúðæàâíà àãåíöèÿ „Ðàçóçíàâàíå”.
§ 19. До приемането на подзаконовите актове по прилагането на закона се прилагат подзаконовите актове, издадени по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, относно Националната разузнавателна служба, правомощията на нейния ръководител и статуса на нейните служители.
§ 20. Разпоредбите на този закон не могат да бъдат тълкувани в смисъл, ограничаващ приложението 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. Органите по този закон осигуряват пълно и безусловно сътрудничество с Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
§ 21. Законът влиза в сила от 1 октомври 2013 г.
§ 22. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет и на председателя на Държавна агенция „Разузнаване”.



ВНОСИТЕЛИ:
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МОТИВИ

към проекта на Закон за държавна агенция „разузнаване”

В законопроекта е регламентирана цялостно разузнавателната дейност в Република България с изключение на военноразузнавателната, която правителството предлага да бъде регламентирана със Закона за военното разузнаване.
Определено е институционалното място на Държавна агенция „Разузнаване” в системата на изпълнителната власт чрез нейното непосредствено подчиняване на Министерския съвет. Агенцията е определена като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
В началото на законопроекта е дадено определение на понятието „разузнавателна информация” и са изброени сферите на дейност на агенцията, в които тя събира такава информация и осъществява разузнавателни операции. В допълнителната разпоредба са дадени определения и на други понятия, които са от значение за прилагането на закона. Изрично е посочено, че на Държавна агенция „Разузнаване” не се поставят задачи от вътрешнополитически характер.
В законопроекта подробно се регламентирани функциите и дейностите, които агенцията осъществява за изпълнение на поставените й задачи.
Определена е ролята на Министерския съвет за регламентиране на условията и реда за придобиване на движима и недвижима собственост за осъществяване на функциите и дейностите на агенцията.
Посочени са основните методи и средства, които агенцията прилага и използва за изпълнение на дейностите, като е отчетно прилагането им на територията на страната ни и извън нея.
Регламентирано е предоставянето на информация на други държавни органи, организации и лица. Спазен е утвърдилият се в нашата страна принцип, че на председателя на Народното събрание, на президента на Републиката и на министър-председателя се предоставя еднаква по обем и съдържание информация. В законопроекта е регламентирано правото на президента съгласувано с министър-председателя да възлага задачи на агенцията и да се запознава с доклада за дейността й преди внасянето му от Министерския съвет в народното събрание за приемане. 
Определени са също и правомощията на Министерския съвет спрямо агенцията, изразяващи се в предложение до президента за назначаване на генералния директор, в назначаване на неговите заместници, в утвърждаване на годишен план и приемане на годишен доклад за дейността на агенцията.
Регламентирано е сътрудничеството с разузнавателни органи на други държави и структури в НАТО и ЕС. Изрично е посочено, че агенцията участва в дейността на разузнавателните общности на НАТО и ЕС, което насочва към разбирането на сътрудничеството не като административно подчинение, а като участие в механизъм за обмен на информация, изготвяне на позиции и подпомагане вземането на решения от съответните органи.
Законопроектът за Държавна агенция „Разузнаване” подробно и цялостно регламентира нейното устройство и управление. Определено е, че агенцията се ръководи от председател, който се назначава с указ на президента по предложение на Министерския съвет за срок 5 години. Генералният директор се подпомага от заместник-председатели, които се назначават с решение на Министерския съвет също за срок 5 години. Предвидено е в случай на прекратяване правомощията на председателя негов заместник да бъде определен за изпълняващ длъжността за срок, не 
по-дълъг от един месец, в който Министерският съвет трябва да предложи на президента да назначи нов председател, който да довърши мандата. При необходимост от прекратяване на правомощия на заместник-председател Министерският съвет определя нов, който също така довършва мандата.
В проекта на закон изчерпателно са регламентирани правомощията на председателя, като допълнителни отговорности могат да му бъдат възлагани само със закон.
Посочени са изчерпателно актовете на председателя, които не подлежат на обжалване.
Със законопроекта е предложено да се въведе нова фигура за българското разузнаване – инспекторът. Предлага се той да бъде на пряко подчинение на председателя, но да се назначава от министър-председателя и да има възможност да докладва на него в случай на разпореждане от председателя конкретна проверка да бъде спряна или да не бъде започната. Цялостната дейност по извършване на проверките ще бъде регламентирана с акт на Министерския съвет.
Структурата на агенцията следва общата логика на структуриране, определена от Закона за администрацията. В проекта на закон не се посочват поименно структури, а дейности, за чието изпълнение се създават самостоятелни структурни звена.
В проекта на закон се предлага да бъдат въведени някои ограничения при работа с личните данни предвид особеностите на разузнавателната дейност в интерес на националната сигурност.
Предложени са и някои ограничения, които касаят прилагането на разпоредбите за финансов контрол само по отношение на особените разходи, които са дефинирани в допълнителната разпоредба на законопроекта. Особените разходи са свързани с провеждането на дейности за изпълнение на основните задачи на агенцията чрез подготовка и провеждане на специфични за разузнаването дейности (разузнавателни операции и др.). Основната цел е максимално да се защити информацията, свързана с провеждане на разузнавателните дейности.
Регламентирани са общите правила за взаимодействие с органи и ведомства, при което да не се позволи разкриване на интереса на агенцията.
В проекта на закон цялостно е регламентиран статутът на служителите, изискванията за постъпване на служба, за изпълнението й, за възнагражденията, осигуряването и дисциплинарната отговорност на служителите. Службата в Държавна агенция „Разузнаване” се изпълнява от цивилни лица, които могат да бъдат лица, работещи по служебно правоотношение (държавни служители), и лица, работещи по трудово правоотношение. 
Статутът на държавните служители, които изпълняват специфични за агенцията функции, се урежда с предлагания проект на закон. Определени са ранговете на държавните служители, като е възможно те да имат и степени. Предвид характера на дейностите на агенцията в законопроекта е предложен текст, задължаващ държавните служители да изпълняват задълженията си и извън установеното работно време.
Статутът на държавните служители, които изпълняват подпомагащи административни функции, се определя от Закона за държавния служител.
В Държавна агенция „Разузнаване“ могат да работят и служители по трудово правоотношение, чийто статут се определя от Кодекса на труда. 
Определени са органите за осъществяване на отчетност и контрол върху дейността на службата. Значителна част от въпросите, касаещи дейността на Държавна агенция „Разузнаване” по отношение на координацията и взаимодействието, са решени в рамковия по своя характер проект на Закон за управление на системата за защита на националната сигурност. 
В законопроекта е регламентирана дисциплинарната и имуществената отговорност на служителите, както и редът за прекратяване на служебното правоотношение.
В отделна глава са регламентирани отчетността и контролът. 
В преходните и заключителните разпоредби са заложени разпоредби, гарантиращи приемствеността между Националната разузнавателна служба и Държавна агенция „Разузнаване” във вътрешен план и по отношение на мястото на институцията в други закони.
Финансовите и други средства за изпълнението на закона ще се осигуряват от бюджета на Държавна агенция „Разузнаване“ и от бюджетите на другите държавни органи, на които се възлагат отговорности.
Предлаганият законопроект касае дейности от изключителна национална компетентност и не засяга правото на Европейския съюз. Неговото приемане ще бъде в пълно съответствие с практиката на страните –членки на Европейския съюз, и на НАТО като цяло за ясно регламентиране на дейностите и компетенциите на държавните органи в сферата на националната сигурност.
Предлага се законът да влезе в сила от 1 октомври 2013 г. с оглед осигуряване на достатъчно продължителен „период на узнаване” за гражданите,  държавните институции и служителите в специалните служби.
Посоченият срок е общ за всички законопроекти в областта на националната сигурност, с което се гарантира и едновременното им влизане в сила.
ВНОСИТЕЛИ:



