
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
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Проект 

 
Закон за изменение и допълнение 

на Закона за достъп и разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български граждани 

към Държавна сигурност и разузнавателните служби 
на Българската народна армия 

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

изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 
82 от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., бр. 18 от 5.03.2010 г., в сила от 5.03.2010 г., 

бр. 54 от 16.07.2010 г., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., бр. 23 от 
22.03.2011 г., в сила от 1.07.2011 г., доп., бр. 32 от 19.04.2011 г., изм., бр. 48 от 

24.06.2011 г., в сила от 24.06.2011 г., бр. 25 от 27.03.2012 г., в сила от 27.03.2012 г., изм. 
и доп., бр. 38 от 18.05. г2012 г., в сила от 1.07.2012 г., доп., бр. 87 от 9.11.2012 г., изм. и 

доп., бр. 103 от 28.12.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014.) 

 
 
 

§ 1. В Преходните и заключителни разпоредби се 
създава § 12а  със следното съдържание: 

“§ 12а.  За лице, заемало или заемащо длъжност 
началник на отдел или началник на сектор в служба "Военна 
информация" към министъра на отбраната или началник на 
отдел или началник на секция в Националната 
разузнавателна служба след 16 юли 1991 г., не се установява 
принадлежност към органите по чл. 1 по смисъла на този 
закон.”  
 

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 § 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му 

в “Държавен вестник”.  
 

 
Вносители: 



МОТИВИ 
към законопроекта за изменение и допълнение| 

на Закона за достъп и разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български граждани 
към Държавна сигурност и разузнавателните служби 

на Българската народна армия 
 
 
В действащата редакция на чл. 3, ал. 1,  т. 16 като 

публични длъжности по смисъла на закона са посочени 
“…началниците на отдели и началниците на сектори в 
служба “Военна информация”,” … началниците на отдели и 
началниците на секции в Националната разузнавателна 
служба”. В съответствие със спецификата на оперативно-
разузнавателната дейност и особеностите на кариерното 
развитие в службите за сигурност посочената категория 
служители, освен ръководни функции, изпълняват и 
оперативни задачи.  Те са с богат оперативен опит и 
ръководят особено ценни източници на информация.  

Разпоредбата на предложения §12а би защитила от 
разкриване на действащи служители на служба “Военна 
информация” и Националната разузнавателна служба, 
извършващи разузнавателна дейност извън територията на 
Република България. 

Обявяването на принадлежност на действащи 
служители към органите по чл. 1 по смисъла на 
ЗДРДОПБГДСРСБНА ще доведе до разгласяване на 
информация, класифицирана като държавна тайна по 
смисъла на  ЗЗКИ, Приложение № 1 към чл. 25, раздел ІІ, т.т. 
3,4,5.  

Създават се предпоставки за разкриване на прикрития в 
чужди държави, използвани от служба “Военна информация” и 
Националната разузнавателна служба, както и данни, 
позволяващи да се установят лица, оказали или оказващи 
помощ в оперативно-разузнавателната дейност. Тази 
информация подлежи на класификация като държавна тайна 
по смисъла на т. 3 и т. 5, раздел ІІ на Приложение № 1 към чл. 
25 от ЗЗКИ.  Последиците от компрометирането на прикрития 
ще има дългосрочен негативен ефект върху разузнавателните 
способности на двете служби и ще изисква значителен 
допълнителен финансов ресурс. Това  води и до ревизиране 
на вече поети ангажименти по линия на оперативното 
сътрудничество с партньорски служби.  



Действащата уредба създава предпоставки за 
причиняване на вреда на Република България в областта на 
международните отношения.  

Приемането на предложения §12а би създало гаранции, 
че при приложението на  чл. 3, ал. 1,  т. 16 няма да се 
осъществи нерегламентиран достъп до класифицирана 
информация, не биха се увредили интересите на Република 
България в областта на националната сигурност и 
международните отношения и няма да се създаде сериозна 
опасност за живота на определени лица.  

Практиката по прилагане на ЗДРДОПБГДСРСБНА от 
Комисията показа, че предвидената в чл. 32 защита на 
документи не може да служи като превенция по отношение на 
сигурността, в т.ч. и живота, на служителите на двете 
български разузнавателни служби. 
 
 
 
 

 


