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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.), изм. и 
доп. ДВ. бр. 63 от 23 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр. 71 от 13 Август 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 и 
демократичното функциониране на държавата от 
посегателства 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;  
7. опасност за екологичната сигурност;  
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; 
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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 както и организации 
проповядващи ксенофобия и езика на омразата; 

14. миграционни процеси;“ 
 
§ 2. Алинея 6 се отменя. 
 
§ 3. Чл. 5 се изменя така: 
„Агенцията организира и провежда оперативно – издирвателна, 

информационна, аналитична, прогностична и административна дейност за 
наблюдение и контрол на лица, обекти и дейности по реда на този закон“  

       
      § 4. В 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 12 - годишен професионален стаж в системата за 

защита на националната сигурност, от които 5 години на ръководна 
длъжност - за председателя и 10 годишен стаж в службите за сигурност, от 
които три на ръководна длъжност – за заместник - председателите ” 

     4. В ал. 4, се създава нова т.7 със следното съдържание: 
   „7. 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 министър - председателя.“ 

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

председателя в едномесечен срок от възникване на основанието 
Министерския съвет предлага на Президента с указ да назначи нов 
председател, който довършва мандата.“ 

   7. Ал.7 се отменя. 
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   8. Ал. 8 се изменя така: 
     (8) „При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на 

заместник-председател Министър – председателя в едномесечен срок 
предлага на Министерския съвет нов заместник-председател, който 
довършва мандата“. 

    9. Създава се нова алинея 10 със следното съдържание: 
   „(10) До назначаването на нов председател неговите функции се 

изпълняват от определен от Министерския съвет заместник-председател по 
предложение на министър председателя;“ 

 
    § 5. Чл. 8а се отменя. 
     
    § 6.  Чл. 12 ал.1 се изменя така: 

1. „ Специализираните дирекции на Държавна агенция 
национална сигурност се определят с акт на Министерския 
съвет.“ 

2. Думите „по предложение на председателя на агенцията, като в 
състава им се включват специализирана дирекция „Технически 
операции“ и специализирана дирекция Сигурност на държавна 
агенция Национална сигурност“ се заличават. 

       
     § 7. В чл. 16, ал. 1, т. 7 след думата „председателя” запетаята се 

заменя със съюза „и”, а думите „и административния секретар“  се 
заличават. 

 
     § 8. В чл. 17, ал. 1, т.9 след думата „председателя” запетаята се 

заменя със съюза „и”, а думите „и административния секретар“  се 
заличават. 

      
     § 9. В чл.18 думите „и оперативно – техническите“ се заличават 
      
     § 10. В чл.19 се правят следните изменения допълнения: 

1. В т. 2 след думите престъпна дейност се добавят думите „и 
друга дейност“  

2. В т. 4 думите „изготвяне и“ се заличават 
      
     § 11. Чл. 21 се отменя 
      
     § 12. Създава се нов чл.21а със следното съдържание: 

1. (1)“ Специалните разузнавателни средства за изпълнението на 
този закон се прилагат от Държавна агенция технически 
операции.“ 

2. (2) „Координацията и взаимодействието между ДАНС и ДАТО 
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и редът за прилагане и използване на Специалните 
разузнавателни средства се определят с акт на Министерския 
съвет“.  

     § 13. В чл. 123, ал. 2, т. 3 се отменя. 
     § 14. В чл.124 думата „разследват“ се заличава. 
     § 15. Чл.124а се отменя. 
     § 16. Чл. 125а се отменя. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 
§ 17. 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.   

§ 18. 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. 

§ 19. 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.   

§ 20. В Закона за електронните съобщения (обн.  ДВ. бр.41 от 22 Май 
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2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 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.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“  

§ 21. 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". 

§ 22. 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 
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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 
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““. 

§ 23. 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”“  

§ 24. 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“. 

§ 25. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ. 
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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 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; 
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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; 

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"”. 

   
 
      § 26. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн. ДВ. 

бр.95 от 21 Октомври 1997г., доп. ДВ. бр.70 от 6 Август 1999г., изм. ДВ. 
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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.), изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г., изм. ДВ. бр.111 от 27 
Декември 2013г.  

 1.    в чл.13, ал. 1, т. 1 след думите „Национална полиция” се добавя 
„Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", а думите в скоби 
„с изключение на дирекция Технически операции“ се заличават 
          2. В.Чл.16 ал. 2 се отменя 
          3. В чл.17 думите „съответно председателят на Държавна агенция 
национална сигурност или писмено оправомощения от него заместник 
председател се заличават“.   
            4. В чл.18 ал1. думите „съответно председателят на Държавна 
агенция национална сигурност или писмено оправомощения от него 
заместник председател се заличават“. 
         5. В чл.19 думите „съответно председателят на Държавна агенция 
национална сигурност или писмено оправомощения от него заместник 
председател се заличават“. 
          6. В Чл. 19в се правят следните изменения и допълнения: 

В ал.2 след думите министър – председателя се добавят думите 
„за срок от 4 години“ 

 В ал.3, т.3 се изменя така: 
„ притежават 12 - годишен професионален стаж в системата за 

защита на националната сигурност, от които 5 години на ръководна 
длъжност - за председателя и 10 годишен стаж в службите за сигурност, от 
които три на ръководна длъжност – за заместник - председателите ” 
           7. Чл. 20 ал.1 се изменя така: 
          „Специалните разузнавателни средства извън тези по ал.2 се 
осигуряват и прилагат единствено от Държавна агенция технически 
операции.“ 
           8. В чл.30, ал.3 думите „съответно председателят на Държавна 
агенция национална сигурност или писмено оправомощения от него 
заместник председател“ се заличават. 
             9. Чл. 34а, ал.1  се изменя така: 
„Пряк контрол върху прилагането и използването на специалните 
разузнавателни се осъществява от председателя на Държавна агенция 
технически операции“. 
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          10. В чл. 34а се създава нова ал.6 със следното съдържание: 
„Националното бюро извършва своите дейности засягащи органите на 
съдебната власт само след изрично тяхно разрешение“. 
          11. В чл. 37 се правят следните изменения: 
В ал.1 думите „съответно от председателя на Държавна агенция 
Национална сигурност“ се заличават. 
В ал. 2 думите „съответно от председателя на Държавна агенция 
Национална сигурност или писмено оправомощен заместник – 
председател“ се заличават. 

            § 27. 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 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: 1. 

        2. 

        3. 

                  4. 

        5. 

        6. 
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МОТИВИ 
 

Към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 

 
 

„ Основната мярка, предприета от новото правителство, беше 
засилване правомощията на ДАНС, която вече няма да се занимава само с 
шпионаж и контраразузнаване, а също и с организирана престъпност и 
различни други престъпления, които се считат за достатъчно сериозни, 
за да засегнат сигурността на държавата.Това включва прехвърлянето 
на специализирани полицейски звена от ГДБОП към службите за 
сигурност (ДАНС). Това предизвика някои смущения във функционирането 
на въпросните служби, затова е важно да се гарантира, че тези 
последици са само временни. По-важно: начинът, по който беше взето 
решението – без каквато и да било консултация или обосновка – 
значително накърни репутацията на службите, както и на новото 
правителство… 

Ключов въпрос е и разделението на труда в рамките на МВР. ДАНС 
ще се занимава с производството и международния трафик на 
наркотици, а полицията ще се занимава с други престъпления, свързани с 
наркотици. ДАНС ще се занимава с корупцията по високите етажи на 
властта, а полицията – с всички други форми на корупция. Понякога 
може да се наложи делата да бъдат преразпределени в хода на 
разследването…“. 

Това са обширни цитати от Доклада на Еврокомисията по Механизма 
за сътрудничество и проверка, оповестен на 22-ри януари 2014 г. Изводите 
са недвусмислени, разбираеми, ясни. Критиките не могат да се преодолеят 
чрез изработването на поредния екшън-план от страна на изпълнителната 
или съдебната власт. 

Законовата уредба на дейността на службите за разузнаване и 
сигурност е една от определящите характеристики на демократичната 
държава. Нормативните актове трябва не просто да регламентират тяхната 
дейност, но и да съответстват на точно определени принципи, които 
характеризират държавата като демократична, а не като авторитарна или  
тоталитарна организация. Основни за демократичната държава са 
принципите за разделение на властите и за политически, парламентарен и 
граждански контрол върху дейността на службите за разузнаване и 
сигурност. В Стратегията за национална сигурност на Република България, 
приета с Решение на Народното събрание, от 25 февруари 2011 г. (обн. ДВ, 
бр. 19 от 8 март 2011 г.) се казва, че „Не се допуска едновременното 
съществуване на дублиращи се структури, както и свръхконцентриране на 
правомощия, компетенции и ресурси в една институция. Водещ е 
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принципът на разделяне на компетенциите и постигане висока степен на 
координация.“ (т.160) 

В този смисъл Законът за Държавна агенция „Национална 
сигурност“ обн. в ДВ. бр.52 от 14.06.2013 г., е акт, който пряко нарушава 
всички тези основни принципи и предизвиква огромно недоверие, както 
сред гражданското общество така и сред европейските партнъори на 
България . Съмнения относно правилността на промените в закона по един 
или друг начин изразяват редица държави членки на НАТО и ЕС, както и 
отделни институции на двете организации. Основателността на протестите 
срещу промените в закона, директно обслужващи интересите на 
олигархията в България, беше призната дори от вносителите на 
измененията и допълненията, които заявиха, че с действията си гражданите 
са им помогнали да преживеят катарзис. Промените обаче останаха, 
останаха и тревогите, че демократичните норми и процедури са 
съществено нарушени, а в перспектива и застрашени. 

Рязко бяха занижени критериите за заемане на висши ръководни 
длъжности в Държавна агенция национална сигурност и очевидно бяха 
съобразени с точно определена личност. 

Не може да не предизвика тревога и фактът, че един от вносителите 
на промените, ръководител и основен докладчик в процеса на 
утвърждаването им неотдавна бе уличен в престъпна дейност в 
международен мащаб и изненадващо бързо бе освободен от всички 
парламентарни и партийни постове, които заемаше. 

Самите промени в Закона за ДАНС от края на май и началото на юни 
2013 г. бяха направени в режим на тайнственост и груб политически 
натиск върху народни представители от партията-мандатоносител. По този 
начин механизмите на парламентарната демокрация бяха използвани за 
имитация на реформи в сферата на националната сигурност. 

Създаването на Държавна агенция „Технически операции“ и на 
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 
трябваше да изградят и повишат доверието към политиката на държавата в 
сектора за сигурност, но всъщност укрепиха съмненията в нея. Вместо 
координация и в тази област, обществото получи две институции, които 
независимо една от друга могат да прилагат специални разузнавателни 
средства. Вместо намаляване на бюджетите обществото получи 
увеличаване на разходите за сектора за сигурност и то за дейности, 
свързани пряко с възможността да бъдат накърнени основни човешки 
права и свободи. 

Нито една от поправките не постигна декларираните от вносителите 
цели. Точно обратното – до днес не спират продължилите повече от 220 
дни протести предизвикани от промените в закона и назначаването на 
Делян Пеевски за председател на ДАНС. С отнемането на правомощията 
на президента по отношение на сектора за сигурност се нарушават не само 
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неговите конституционни права, но също и цялостният властови баланс в 
този сектор. Избирането на председателя на ДАНС от Народното събрание 
изцяло политизира и дори партизира сектора за сигурност, правейки го 
зависим от политическата конюнктура и партийните интереси. 

Всичко това дава основание да се направи преглед на измененията и 
допълненията, като се предложат промени, пресичащи възможностите да 
се злоупотреби с органите за разузнаване и сигурност и превръщането им в 
репресивен апарат на  политическите партии, които в своята история са 
прилагали такива методи. 

Предлаганите с този законопроект промени за изменение и 
допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, а 
чрез него и на други закони имат за цел: 

- Да възстановят правомощията на изпълнителната власт по 
смисъла на чл. 105, ал. 1 и 2 от Конституцията на Република България: (1) 
Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната 
политика на страната в съответствие с Конституцията и законите. (2) 
Министерският съвет осигурява обществения ред и националната 
сигурност и осъществява общото ръководство на държавната 
администрация и на Въоръжените сили. 

- Да се възстановят правомощията на президента, а с това и 
баланса в сектора за сигурност. 

- Да се определят ясно правомощията на министър-председателя 
и Министерския съвет спрямо ДАНС и ДАТО. 

- Да се отделят полицейските и разследващи функции за 
противодействие на организираната престъпност от 
контраразузнавателните и информационните за защита на националната 
сигурност. 

- Да се концентрира дейността по прилагане и използване на 
специални разузнавателни средства в един държавен орган, който ще 
действа само при възлагане на задачи и при ясен контрол от страна на 
изпълнителната власт, независим държавен орган и Народното събрание. 

- Да се прецизират текстовете, регламентиращи задачите на 
Държавна агенция „Национална сигурност“. 

- Да се възстанови интегритета на Министерството на 
вътрешните работи, чиито функции с изваждането на ГДБОП бяха сведени 
до борба с битовата престъпност. 

- Да се регламентират по-ясно отношенията между 
институциите от сектора за защита на националната сигурност. 

- Да се въведат високи критерии за професионализъм при 
определяне на висшите ръководни длъжностни лица в сектора за 
сигурност. 

Само така може да бъде преодоляно „тежкото наследство“ на 
злополучният Закон за ДАНС, приет от задкулисно сформираното 
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парламентарно мнозинство и само така може да бъде възстановен и без 
това крехкият баланс в системата на националната сигурност като бъдат 
запазени демократичните устои на конституционния ред в страната. 

 
ВНОСИТЕЛИ:  1. 
    
   2. 
 
   3. 
 
   4. 
 
   5. 
 
   6. 

 

 


