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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
____________________________________________________ 

 
Проект 

 

ЗАКОН 

за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства 
(обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм., 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. 109 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. 1 и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17 и 52 от 2013 
г.) 
 
 
„§ 1. В Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни 
средства (Обн. ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) в § 42 
думите „1 януари 2014 г.“ се заменят с „1 януари 2015 г.“. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник”. 

 
 

Вносители: 
 
Атанас Мерджанов  
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МОТИВИ 
към законопроекта за изменение 

на Закона за специалните разузнавателни средства 
 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за 
специалните разузнавателни средства (ЗИДЗСРС) (Обн. ДВ бр. 70 от 
2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) беше създадена разпоредбата на чл. 
20а, която съгласно § 42 влиза в сила от 01.01.2014 г. 

Принципът на финансова обвързаност при осигуряването и 
прилагането на специални разузнавателни средства не е прилаган до 
момента в Република България.  

В проектобюджетите за 2014 г. на нито една от структурите-
заявители по чл. 13 от ЗСРС не са предвидени средства за 
осигуряването и прилагането на СРС. От друга страна това 
планиране е било невъзможно, тъй като към момента на изготвяне 
на съответните проектобюджети за 2014 г.  е липсвала методология 
за остойностяване на СРС, както и акт на Министерския по чл. 20а, 
ал. 3 от ЗСРС.  

За ефективното прилагане на принципа на финансова 
обвързаност е необходимо да се проведат множество изследвания и 
да се изготвят финансови разчети въз основа на събраните 
емпирични данни от тях. Подобни изследвания следва да се 
направят в по-продължителен период от време с цел качествено и 
количествено наблюдение и изследване на приложението на всички 
възможни технически средства и оперативни способи. До момента 
не са обработвани и събирани такива данни по отношение 
осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства. 

Провеждането на посочените изследвания ще даде възможност 
и за залагане в бюджетите на структурите-заявители по чл. 13 от 
ЗСРС на необходимите средства, които да осигурят прилагането на 
СРС при принципа на финансова обвързаност. Това е важна задача с 
оглед нормалното функциониране на структурите от сектора за 
сигурност и реализиране на основната им обществена функция, а 
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именно - защита на националната сигурност и правата и свободите 
на гражданите. 

С оглед на гореизложеното, предлагаме влизането в сила на 
разпоредбата на чл. 1, ал. 3 и чл. 20а от ЗСРС да бъде отложено до 
01.01.2015 г. В този срок ще се даде възможност на изпълнителната 
власт да извърши посочените по-горе изследвания и да изготви въз 
основа на тях съответните разчети. 
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