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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
Н А Р О Д Н О  С Ъ Б РА Н И Е  

Проект 
 
 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  
ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ 

 (обн. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., в сила от 01.01.2008 г.изм. ДВ. 
бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.22 от 
24 Март 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., 
изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. 
ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Октомври 2010г., изм. ДВ. 
бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.100 
от 20 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 
15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 
14 Юни 2013г.) 

 
               § 1.  В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 
               1. Алинея 1 се изменя така: 

      (1) Държавна агенция "Национална сигурност" извършва дейности за 
защита на националната сигурност от посегателства, насочени срещу 
националните интереси, независимостта и суверенитета на Република България, 
териториалната цялост, основните права и свободи на гражданите, 
демократичното функциониране на държавата и гражданските институции и 
установения в страната конституционен ред, свързани със: 

1. разузнаване в полза на чужди сили; 
2. опасност за суверенитета, териториалната цялост на държавата и 

единството на нацията; 
3. противоконституционна дейност; 
4. корупционни прояви на лица, заемащи висши държавни, 

обществени и други длъжности в публичния и частния сектор; 
5. прилагане на сила или използване на общоопасни средства с 

политическа цел; 
6. опасност за икономическата и финансовата сигурност на 

държавата; 
7. опасност за екологичната сигурност на държавата; 
8. нарушаване функционирането на Националната система за защита 

на класифицираната информация; 
9. застрашаване сигурността на стратегически за страната обекти и 

дейности; 
10. деструктивно въздействие върху комуникационни и 

информационни системи; 



2 
 

11. международен тероризъм и екстремизъм, както и финансирането 
им; 

12. международна търговия с оръжия и изделия или технологии с 
двойна употреба, производство, съхраняване и разпространение на общоопасни 
средства; 

13. дейности на групи и лица, подпомагащи чужди служби, 
терористични или екстремистки организации; 

14. миграционни процеси;“ 
 

      2. Алинея 6 се отменя. 
     § 3. Член 8 се правят следните изменения и допълнения: 
     1. В ал. 1 думите „се избира от Народното събрание по предложение на 

министър-председателя “ се заменят с „се назначава с указ на президента на 
Република България по предложение на Министерския съвет “. 

    2. В ал. 2 думата „трима” се заменя с „двама”. 
    3. В ал. 3, т. 3 се изменя така: 
    „3. притежават 10 - годишен професионален стаж в службите за 

сигурност;” 
   4. В ал. 4, т. 5 се изменя така: 
   „5. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните 

задължения, както и при действия, които накърняват престижа на агенцията 
   5. Алинея 5  се изменя така: 
    „(5) В случаите по ал. 4 пълномощията на председателя се прекратяват 

с указ на президента на Република България по предложение на Министерския 
съвет, а на заместник-председател - с решение на Министерския съвет по 
предложение на председателя на агенцията.“ 

   6.  Алинея 6 се изменя така: 
   „(6) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на 

председателя в едномесечен срок от възникване на основанието министър-
председателят предлага на Народното събрание да избере нов председател, 
който довършва мандата.“ 

7. Ал.7, 8 и 9 се изменят така: 
„(7) До назначаването на нов председател неговите функции се 

изпълняват от определен от Министерския съвет заместник-председател. 
(8) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на 

заместник-председател председателят на агенцията предлага в едномесечен 
срок на Министерския съвет да определи на негово място нов заместник-
председател, който довършва мандата. 

(9) Трудът на председателя и на заместник-председателите на агенцията 
се зачита като първа категория. 

8. Ал. 10 и 11 се отменят. 
§ 4. В чл.10а, навсякъде думите „административен секретар“ се заменят с 

„главен секретар”, а думите „административният секретар“ се заменят с 
„главният секретар“. 
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§ 5. В чл. 16, ал. 1, т. 7 след думата „председателя” запетаята се заменя със 
съюза „и”, а думите „и административния секретар“  се заличават. 

§ 6. В чл. 17, ал. 1, т.9 след думата „председателя” запетаята се заменя със 
съюза „и”, а думите „и административния секретар“  се заличават.  

§ 7. В чл. 123, ал. 2, т. 3 се отменя. 
§ 8. В чл.124 думата „разследват“ се заличава. 
§ 9. Чл.124а се отменя. 
§ 10. Чл. 125а се отменя. 
§ 11. В чл. 132а думите „ има право чрез министър-председателя да” се 

заличават. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 12. Параграфи 13 и 14 от преходните и заключителните разпоредби на 

Закона за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална 
сигурност"( Обн. ДВ, БР. 52 от 2013 г.) се отменят.   

§ 13. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 
2005г., в сила от 29.04.2006 г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.109 
от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 
Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 10 
Април 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.33 от 30 Април 
2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010г., 
изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., 
изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г., изм. ДВ. 
бр.61 от 9 Август 2011г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г., изм. и доп. ДВ. 
бр.19 от 6 Март 2012г., изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 
27 Март 2012г., доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., доп. ДВ. бр. 17 от 21 
Февруари 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013г.) се правят следните 
изменения: 

1. В чл. 52, т. 2 думите „разследващите агенти от Държавна агенция 
"Национална сигурност", определени със заповед на председателя на 
агенцията” се заличават. 

2. В чл. 71, ал. 4 след думата „полицай” запетаята и думите „разследващ 
агент от Държавна агенция "Национална сигурност" се заличават.   

3. В чл. 118, ал. 1, т. 3 думите „на Държавна агенция "Национална 
сигурност"” се заличават. 

4. Член 194а се отменя. 
5. В чл. 411в, ал. 2 думите „разследващите агенти, определени със заповед 

на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност”” се заличават. 
§ 14. Параграф 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона 

за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална 
сигурност"( Обн. ДВ, БР. 52 от 2013 г.) се отменя.   

§ 15. В Закона за електронните съобщения (обн.  ДВ. бр.41 от 22 Май 
2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., 
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изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. 
бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.37 от 19 
Май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., 
изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009 г., изм. ДВ. бр.89 от 10 Ноември 2009г., изм. 
ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г., изм. ДВ. 
бр.17 от 2 Март 2010г., изм. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 
Декември 2010г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 
18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 
2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., 
доп. ДВ. бр. 28 от 19 Март 2013 г., изм. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013 г.) се правят 
следните допълнения: 

1. В чл. 250б, ал.1, т. 2 след думите „Национлана полиция” се добавя 
„Главна дирекция „Борба с организираната престъпност””. 

2. В чл. 277 след думите „Държавна агенция "Национална сигурност”” се 
добавя „и съответното регионално звено за борба с организираната престъпност 
в Министерството на вътрешните работи“  

§ 16. В Закона за защита на класифицираната информация (обн. Обн. ДВ. 
бр.45 от 30 Април 2002г., попр. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.31 от 4 
Април 2003г., изм. ДВ. бр.52 от 18 Юни 2004г., доп. ДВ. бр.55 от 25 Юни 2004г., 
доп. ДВ. бр.89 от 12 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., 
изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. 
бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.95 от 20 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 
20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.66 от 25 Юли 
2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., 
изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 
от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 
26 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.23 от 22 
Март 2011г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 
2011г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 
2012г., изм. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013 г.), в § 1, т. 1 от Допълнителните 
разпоредби след думата „охрана” се добавя „Главна дирекция "Борба с 
организираната престъпност". 

§ 17. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 
(обн. ДВ. бр.30 от 2 Април 1999г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. 
бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Август 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 
Декември 2002г., изм. ДВ. бр.56 от 20 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.76 от 20 
Септември 2005г., изм. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 
Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 
Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 
Април 2007г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., 
изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. 
бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 
16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.22 от 19 
Март 2010г., попр. ДВ. бр.23 от 23 Март 2010г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 
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2010г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., 
изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2011г., изм. ДВ. 
бр.60 от 5 Август 2011г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.83 
от 30 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012 г., доп. ДВ. бр.52 от 
14 Юни 2013 г.)  в чл. 95, ал. 4 след думите „Агенция Митници“ се добавя  „и  
Главна дирекция "Борба с организираната престъпност““. 

§ 18. В Закона за кредитните институции (обн. ДВ. бр.59 от 21 Юли 
2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., 
изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. 
ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 
31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 
2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 
2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 
2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., 
изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013 г.) в чл.62, ал.6, 
т.7 и в ал. 8 след думите „Национална полиция” се добавя „ и директора на 
Главна дирекция "Борба с организираната престъпност”“  

§ 19. В Закона за мерките срещу изпирането на пари  (обн. ДВ. бр.85 от 24 
Юли 1998г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., 
изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., 
изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. 
бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.108 
от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.92 от 13 
Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 15 
Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 
2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.22 от 24 Март 2009г., изм. 
ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. 
бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. 
бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.57 от 
26 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 
2012г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 
2012г., изм. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013 г.) в § 1, т. 4 след думите „Националната 
разузнавателна служба“ се добавя „и Главна дирекция "Борба с организираната 
престъпност" на Министерството на вътрешните работи“. 

§ 20. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ. бр.17 
от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 
Декември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.11 от 2 
Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 
2007г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. 
ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. 
бр.28 от 14 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 
Август 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 
Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.27 от 10 Април 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 
2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 
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2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., 
изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. ДВ. 
бр.47 от 21 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.81 от 18 
Октомври 2011г., доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 12 
Юни 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.52 от 14 Юни 
2013 г.) се правят следните допълнения: 

1. В чл.10, ал. 1 се създава нова т. 3: 
„3. Главна дирекция „Борба с организирината престъпност” 
2. Създава се чл. 12а: 
„Чл. 12а. Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" има 

териториални звена. Тяхното устройство и дейност се определят с правилника 
за прилагане на закона. 

3.Създава се нов чл. 51б: 
         „Чл. 51б. (1) Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" е 
национална специализирана оперативно-издирвателна структура на МВР за 
предотвратяване, пресичане и разкриване на организирана престъпна дейност 
на местни и транснационални престъпни структури, свързана със: 

1. митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната 
система; 

2. наркотични вещества, техните аналози и прекурсори;  
3. компютърни престъпления или престъпления, извършени във или 

чрез компютърни мрежи и системи; 
4. интелектуална собственост; 
5. неистински или подправени парични знаци, платежни инструменти 

и официални документи; 
6. трафик на хора;  
7. трафик на културни ценности;  
8. огнестрелни оръжия, взривни, химически, биологични и други 

общоопасни средства и вещества, както и с оръжия и изделия и технологии с 
двойна употреба; 

9. корупция в органите на държавната власт; 
10. терористични действия, използване на общоопасни средства и 

вещества, внушаване на страх, вземане на заложници, отвличане на лица с цел 
получаване на материални облаги и насилствени действия; 

11. изпиране на пари и хазарт. 
(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 Главна дирекция "Борба с 

организираната престъпност" самостоятелно или съвместно с други 
специализирани органи извършва дейности по: 

1. предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, 
извършвани от престъпни структури; 

2. участие в оперативно-издирвателната дейност по разкриване на 
престъпната дейност на престъпни структури на територията на страната; 

3. осигуряване и прилагане на оперативно внедряване и извършване 
на доверителни сделки чрез служител под прикритие; 
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4. осъществяване на контролирани доставки; 
5. събиране, обработване, съхранение, анализиране и предоставяне на 

информация за състоянието, структурата и динамиката на организираната 
престъпност на територията на страната; 

6. проучване и оценяване методите на полицейските тактически 
действия, прилагани в борбата с организираната престъпност, и изготвяне на 
предложения за усъвършенстване на работата; 

7. провеждане на обучение на служителите от териториалните й звена 
за повишаване на професионалната им квалификация; 

8. идентифициране на лица по ред, определен от министъра на 
вътрешните работи; 

9. даване на становища по проекти на нормативни и други актове, 
регламентиращи противодействието на организираната престъпност и участие в 
изготвянето на програми и стратегии; 

10. участие в екипи, създадени съвместно с други компетентни 
държавни органи, служби и органи на други държави и международни 
организации; 

11. ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по 
т. 1 - 10 на съответните териториални звена. 

(3) Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" 
осъществява информационно-аналитична, прогностична, контролна, 
координационна и методическа дейност със собствена или на други органи 
информация съобразно своята компетентност. 
          4. В чл. 53, ал. 2 след думите „Национална полиция” се добавя „Главна 
дирекция "Борба с организираната престъпност"”. 

§ 21. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн. ДВ. бр.95 от 
21 Октомври 1997г., доп. ДВ. бр.70 от 6 Август 1999г., изм. ДВ. бр.49 от 16 Юни 
2000г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 
2005г., изм. ДВ. бр.45 от 2 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., 
изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. 
ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.88 от 6 Ноември 2009г., изм. ДВ. 
бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. 
бр.32 от 27 Април 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.1 от 4 
Януари 2011г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 
2011г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г., 
изм. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013 г.) в чл.13, ал. 1, т. 1 след думите „Национална 
полиция” се добавя „Главна дирекция "Борба с организираната престъпност". 

§ 22. В Закона за чужденците в Република България (обн. ДВ. бр.153 от 23 
Декември 1998г., изм. ДВ. бр.70 от 6 Август 1999г., изм. ДВ. бр.42 от 27 Април 
2001г., изм. ДВ. бр.112 от 29 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 
2002г., изм. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002г., изм. ДВ. бр.37 от 22 Април 2003г., изм. 
ДВ. бр.103 от 25 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.70 
от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.11 от 1 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.63 от 2 
Август 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 
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2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 
2007г., изм. ДВ. бр.29 от 6 Април 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. 
ДВ. бр.63 от 3 Август 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. 
бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г., изм. ДВ. бр.28 от 14 
Март 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 
2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009г., изм. 
ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. 
ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. 
бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.43 
от 7 Юни 2011г., доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 
2012г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 19 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 8 
Март 2013г., изм. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013 г.) в чл. 44, ал. 1 след думите 
„Гранична полиция” се поставя запетая и се добавя „Борба с организираната 
престъпност“ се заличават. 
 
 
 
                                     Вносители:    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

М О Т И В И 
 

към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за  Държавна агенция 
„Национална сигурност” 

  
 
 Законът за изменение и допълнение на Закона за ДАНС, обнародван в 
„Държавен вестник” на 14 юни 2013 г., представлява безпрецедентен пример за 
нормотворчество, погазващ грубо и безпардонно както духа, така и буквата на 
Закона за нормативните актове. 
 Законопроектът бе внесен чрез народни представители, вместо да 
ангажира експертизата на изпълнителната власт в лицето на Премиера, 
министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието, върху които се 
стоварва отговорността да прилагат неговите разпоредби. Гражданското 
общество, вкл. независимите експерти и академичната общност, бяха изолирани 
от каквито и да било обществени дебати. Липсата на обществени дебати показа 
грубо незачитане на основен принцип при писането на правни норми и по този 
начин подкопа изцяло доверието към новоразписаните правила. Целият 
законопроект бе разгледан в ускорени темпове в една временна парламентарна 
комисия, вместо в постоянните комисии към Народното събрание. Периодът за 
внасяне на предложения между първо и второ четене бе скъсен на три дни.  

Това показва по категоричен и ясен начин, че новоуправляващата тройна 
коалиция не се нуждае от обществен поглед върху регулирането на важни 
обществени отношения и е станала заложник на скрити зависимости и 
интереси. 
 Законопроектът бе подложен на аргументирана критика от страна на 
народните представители на ГЕРБ в Пленарната зала на Народното събрание, 
които не получиха никакъв отговор! Това се отнася и до всеобщата критична 
вълна към готвените промени, задвижена от независими експерти, 
неправителствен сектор, медии. Отправени бяха аргументирани  
предупреждения, че преформатираната Държавна агенция за национална 
сигурност се превръща в безконтролен мастодонт, съчетаващ оперативни, 
аналитични, полицейски и разследващи функции по Наказателно – 
процесуалния кодекс, а това в крайна сметка би поставило под сериозна 
опасност системата за национална сигурност на Република България.  
 Но на 14 юни 2013 г., петък, за цялото българско общество станаха 
кристално ясни скритите мотиви за тази промяна: в деня на обнародването на 
променения закон българският Премиер внесе в пленарна зала предложение за 
избирането на нов председател на Агенцията, което бе гласувано за петнадесет 
минути, без предварително обсъждане, без дебати, под очевиден политически 
натиск и в нарушение на парламентарните процедури! 
 Това всъщност показва, че цялата процедура по промените в закона за 
ДАНС е имала предназначението да обслужи политико-икономически интереси 
и в крайна сметка да „предложи” председателския стол на Агенцията на 
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предварително определено лице – депутата Делян Пеевски. Всички мотиви, 
конкретни текстове, дебати и медийни изяви са имали за цел прикриването на 
този предначертан сценарий! Подобно поведение на водещи депутати от 
българския Парламент поставя в опасност устоите на демократичния ред и 
потъпква чувството за справедливост на българските граждани, които неотдавна 
упражниха конституционното си право на глас!  Пред очите на цялото българско 
общество бе демонстриран триумф на задкулисието, в плен на което попадат 
всички съвременни принципи за реформиране на службите за сигурност, 
включително и чрез назначаване за председател на ДАНС на лице, което не 
притежава изискуемия професионален и морален интегритет! Масовите 
демонстрации на българските граждани през последните дни показват по 
категоричен начин верността на подобен извод! 
 С предлагания законопроект се възстановяват правните норми от Закона 
за ДАНС, които бяха в сила до злополучната промяна от 14 юни 2013 г. 
Очевидно е, че Законът за ДАНС, който бе променен през есента на 2009 г., 
отчете всички критики на Европейската комисия и на неправителствения сектор 
и постигна елиминиране на дублирани функции между МВР и ДАНС. 
Парламентарната група на ПП ГЕРБ предлага чрез настоящия проект 
възстановяване на този баланс, включително и относно процедурата за избор и 
назначаване на Председателя на Агенцията. Очевидно е, че избирането му от 
Народното събрание по предложение на министър-председателя разкрива 
опасността едно и също управляващо мнозинство да постига безрезервно 
своите прикрити политико-олигархични цели, вместо да отчита нуждата от указ 
на Президента, който би могъл да парира чрез свои правомощия по закон 
подобни опасни за демокрацията попълзновения! 
 
 
 

Вносители:    
 


