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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите,
които обосновават нормативната промяна.
Сега действащата редакция на Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност” /ЗДАНС/ съдържа някои непълноти, които пораждат проблеми при
осъществяването на мерките, целящи гарантирането на защитата на националната сигурност на
страната ни. Такива проблеми са:
- Недостатъчно добре развит капацитет за противодействие на терористични и
тежки престъпления поради липса на въведени правомощия, свързани с резервационни данни
на пътниците, по отношение на тяхното обработване от страна на компетентните органи.
Използването на тези данни е важен инструмент за предотвратяването, разкриването,
разследването и наказателното преследване на извършителите на терористични и тежки
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престъпления. Не са въведени функционални задължения на създаденото Национално звено за
получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България,
превозвани по въздух, за получаване и обработване на резервационни данни за пътниците в
страната ни, свързани с изпълнението на европейското законодателство за получаване и
обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух;
- Не са осигурени съответните средства за поддържане и доразвиване на
комуникационните системи;
- Не са достатъчно подробно уредени особените правила за осъществяването на
административен контрол на стратегическите обекти и дейности от значение за националната
сигурност, които са част от критичната инфраструктура;
- Наличие на проблеми, свързани с възможностите за провеждане на интервюта с
незаконно влезли в страната чужденци или такива, пребиваващи без законово основание;
- Наличие на проблеми, свързани с оптимизирането на кадровия подбор в
Държавна агенция „Национална сигурност” /ДАНС/, отстраняването от служба при отнемане
на разрешението за достъп до класифицирана информация или отказ за издаване на разрешение
за достъп до класифицирана информация и заличаване на наложените дисциплинарни
наказания;
- Не са ясно дефинирани определени дейности, осъществявани от ДАНС, които са
свързани с противодействие срещу посегателства, застрашаващи националната сигурност,
свързани с международната търговия с оръжия и изделия или технологии с двойна употреба,
производство, съхранение и разпространение на общоопасни средства.
а. По отношение предлаганите нормативни промени в Глава шеста „а” от Закона
за Държавна агенция „Национална сигурност:
Тежките престъпления и престъпленията, свързани с тероризъм, причиняват
сериозни вреди на гражданите и икономически щети в голям мащаб, и представляват значима
заплаха за сигурността. Тези престъпления са с ясно изразен трансграничен характер.
Прилагането на специфични инструменти при провеждане на политиките за сигурност и
засилването на международното сътрудничество е важна предпоставка за повишаване на
нивото на сигурност на територията на целия ЕС. В този смисъл, използването на
резервационните данни на пътниците се счита за важен инструмент за предотвратяването,
разкриването, разследването и наказателното преследване на извършителите на терористични и
тежки престъпления. Данните за пътниците се съпоставят с различни бази данни за издирвани
лица и предмети, което дава възможност заплахата от терористични престъпления и тежки
престъпления да се разглежда от перспектива, различна от обработването на други категории
лични данни. Оценяването на резервационните данни на пътниците позволява също
идентифицирането на лица, които не са били подозирани за участие в терористични
престъпления или тежки престъпления преди тази оценка, и които следва да бъдат подложени
на допълнителна проверка от компетентните органи.
В изготвената от Европол Оценка на заплахата от организираната престъпност за
ЕС за 2017 г. (SОСТА 2017) се посочва пряка връзка между организираната престъпност и
тероризма. Тероризмът и групите, които извършват терористичните престъпления са се развили
значително през последното десетилетие. Гражданите на ЕС бяха жертви на няколко
терористични атаки в последните години. Разследванията на терористичните нападения в
Брюксел и Париж през март 2016 г. и ноември 2015 г. разкриха участието на някои от
извършителите в различни видове тежка и организирана престъпност, включително
наркотрафик, както и личните им контакти с престъпни групи за трафик и производството на
огнестрелни оръжия и измами с документи. Според доклада съществена заплаха представлява
участието в терористични престъпления на лица, заподозрени в широк кръг криминални
дейности в условията на бърз темп на радикализация и предвид достъпа до ресурсите и
инструментите на организираните престъпни мрежи.
В документа „Стокхолмска програма - отворена и сигурна Европа в услуга и за
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защита на гражданите“ ЕК беше приканена да представи предложение за използването на PNR
данни за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления,
свързани с тероризъм, и на тежки престъпления.
В съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно
Окончателния доклад за изпълнението на Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС за периода
2010 - 2014 г. се подчертава, че съществуващите споразумения за резервационните данни на
пътниците (PNR) с трети държави предоставят още една възможност за по-нататъшно
засилване на международното сътрудничество в областта на правоприлагането и за
увеличаване на ползите за сигурността за ЕС и държавите членки. През 2015 г. Република
България сключи и ратифицира със Закон Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация
за пътниците.
Съгласно ЗДАНС резервационните данни за пътниците, пътуващи до, във или от
Република България се предоставят от въздушните превозвачи на Националното звено за
получаване и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България,
превозвани по въздух, създадено към Държавна агенция „Национална сигурност”.
Националното звено е оборудвано по проект HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452
„Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за
пътниците в Република България”, съфинансиран по програма „Предотвратяване и борба с
престъпността” на ЕК.
По силата на членството й в Европейския съюз (ЕС) от Република България се
изисква да въведе в националното си законодателство до 25 май 2018 г. изискванията на
Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година
относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване,
разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки
престъпления. Целта на Директивата е да предостави възможност на компетентните органи в
държавите-членки да обработват резервационните данни за пътниците, за да противодействат
на терористични и тежки престъпления за гарантиране на сигурността и защитата на живота и
безопасността на лицата. Директивата цели също да създаде правна рамка за защита на
резервационните данни на пътниците по отношение на тяхното обработване от страна на
компетентните органи. Приоритет в борбата с терористичните и тежки престъпления е
взаимодействието на международно ниво и то се разглежда от Директивата като основно
средство за сътрудничество между държавите, правоприлагащите органи и трети страни.
Промените в ЗДАНС, произтичащи от транспонирането на Директивата
предвиждат нови задължения за Националното звено за получаване и обработване на
резервационни данни за пътниците. Чрез въвеждането на изискванията на Директивата се
вменяват допълнителни функционални задължения за Националното звено за получаване и
обработване на резервационни данни за пътниците в Република България, превозвани по
въздух, създадено към Държавна агенция „Национална сигурност”. Звеното работи в режим
24/7/365 и трябва да извършва проверка на постъпилата информация спрямо предварително
определени критерии, подадени от компетентните структури за борба с терористичните и
тежките престъпления. Компетентните структури са Главна дирекция „Гранична полиция” на
Министерството
на
вътрешните
работи,
Агенция
„Митници”,
Националния
контратерористичен център, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” на
Министерството на вътрешните работи, органите на досъдебното производство и съда,
Държавна агенция „Разузнаване”, Главна дирекция „Национална полиция" на Министерството
на вътрешните работи, дирекция „Международно оперативно сътрудничество” на
Министерството на вътрешните работи и специализираните и териториалните дирекции на
Държавна агенция „Национална сигурност”. Звеното изготвя и справки по конкретни
запитвания.
Към настоящия момент неавтоматичната обработка на данните и профилирането
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на потенциални извършители на престъпления се извършва от компетентните органи. Посистематичното събиране, използване и запазване на PNR данни за международни полети при
спазване на стриктни мерки за защита на данните води, от една страна, до по-успешно
предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления,
свързани с тероризъм и на тежки престъпления, а от друга страна, е необходимо, за да се
отговори на тези заплахи за сигурността и да се намалят причиняваните от тях вреди. За да
бъдат постигнати целите, следва да се допълни националното законодателството, уреждащо
използването на резервационни данни на пътниците. Една от основните цели на Директива
(ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета е постигането на ефективно
взаимодействие между звената за получаване и обработване на резервационни данни за
пътниците в държавите-членки на ЕС, както и с Европол.
Закупените хардуер и софтуер по проект, съфинансиран от ЕС, чрез които
звеното към настоящия момент осъществява дейността си, следва да се поддържат с бюджетни
средства след изтичане на гаранционните условия по договорите през 2018 и 2019 г. За
изпълнение на изискванията на Директивата са необходими също и средства за доразвиване на
комуникационните и информационните системи на звеното, съобразно новите
функционалности. Следва да се осигури и необходимият административен капацитет чрез
кадрово обезпечаване с висококвалифицирани експерти.
б. Осъществяването на контрол на организацията на информационната защита на
стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност, които са част от
критичната инфраструктура, следва да се регламентира по-подробно в подзаконов нормативен
акт. Затова в предложения чл. 40а, ал. 4 от Закона за изменение и допълнение на ЗДАНС
/ЗИДЗДАНС/ е предвидена разпоредба, която препраща към уреждане на особените правила за
осъществяването на административен контрол на информационната защита на стратегическите
обекти и дейности от значение за националната сигурност.
Необходима е корекция на формулировката в текста на чл. 42 от ЗДАНС, който
въвежда дейност по акредитиране на сигурността на автоматизираните информационни
системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана
информация като функции на описаните в чл. 6, ал. 1 функции на Органа по криптографска
сигурност. В тази връзка в чл. 6 от ЗДАНС е добавено, че Агенцията изпълнява функции на
Орган по акредитиране на сигурността на автоматизираните информационни системи или
мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация.
в. Друг въпрос, който следва да бъде решен, се отнася до противодействието на
незаконните миграционни процеси, създаващи опасност за националната сигурност. Агенцията
осъществява дейности, отнасящи се до защита на националната сигурност от посегателства,
насочени срещу националните интереси, свързани с миграционните процеси. По отношение на
нелегалната миграция, посегателствата, насочени срещу националната сигурност, осъществяват
съставите на престъпления по чл. 279, чл. 280 и чл. 281 от Наказателния кодекс /НК/, а именно
влизане, излизане и превеждане през границата на страната не по установения от закона ред на
отделни лица или групи от лица, както и противозаконно подпомагане на чужденци да
преминат или пребивават в Република България. По отношение на легалната миграция,
Агенцията осъществява контролна дейност във връзка с пребиваването на чужденците в
Република България., като дава становище по молби за представяне на убежище, статут на
бежанец, хуманитарен статут и временна закрила по Закона за убежището и бежанците, както и
по молби за разрешения за пребиваване и визи.
В тази връзка, е целесъобразно да се разширят правомощията за органите на
ДАНС, съобразно функционалната им компетентност, да провеждат интервюта с незаконно
влезли на територията на страната чужденци или такива, пребиваващи без законово основание.
г Актуални са и въпросите, отнасящи се до оптимизирането на кадровия подбор
в Агенцията, отстраняването от служба при отнемане на разрешение за достъп до
класифицирана информация или отказ за издаване на разрешение за достъп до класифицирана
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информация и заличаване на наложените дисциплинарни наказания.
Към настоящия момент сроковете за провеждане на конкурси са твърде кратки, а
кръгът от ведомствата, от които може да се назначават служители, е силно ограничен. Това, от
своя страна, затруднява кадровото обезпечаване на ДАНС.
При издаване на отнемане на разрешение за достъп до класифицирана
информация или отказ за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация
няма възможност служителят, по отношение на който е издаден акта, да бъде преназначен на
длъжност, за която не се изисква достъп до класифицирана информация, тъй като съгласно
списъка по чл. 37, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/ за всички
длъжности в ДАНС се изисква достъп до класифицирана информация. В такива случаи, до
приключване на процедурите по обжалване на издадения отказ или отнемане по реда чл. 62 чл. 69 от ЗЗКИ, служителят не може да пребивава в служебното си помещение на ДАНС, тъй
като същото е в зона за сигурност, не полага труд, поради което не следва да получава
служебно или трудово възнаграждение.
По отношение на дисциплинарното наказание, следва да се има предвид, че
целта за налагането му е да въздейства на наказания служител за спазване на служебната
дисциплина и да го предупреди да не извършва други дисциплинарни нарушения, както и да
окаже възпитателно и предупредително въздействие върху останалите служители. При сега
действащите текстове, заличаването би могло да стане при изтичане на една година или шест
месеца в хипотезата на чл. 97, ал. 2 от ЗДАНС от налагането на дисциплинарни наказания
забележка и порицание или изтичане срока на наложените наказания недопускане за израстване
в ранг, степен или длъжност за срок от една до три години и понижаване в ранг, степен на ранг
или длъжност, за срок от три месеца до една година. Тези сроковете за заличаване на
наказанието са прекалено дълги спрямо сроковете, в които повечето наказани служители
коригират служебното си поведение. Освен това, с предложената промяна ще се въведе
допълнителен механизъм за мотивиране на служителите.
д. С предложеното изменение на чл. 4 ал. 1, т. 12 от ЗДАНС ще се извърши
прецизиране на съществуващия към момента текст, отнасящ се до противодействието срещу
посегателства, застрашаващи националната сигурност, свързани с международна търговия с
оръжия и изделия или технологии с двойна употреба, производство, съхраняване и
разпространение на общоопасни средства, с цел по-ясно дефиниране на една от дейностите,
осъществявани от ДАНС.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство
или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство.
Посочете възможно ли е проблемът да се реши врамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организациятана работа и/или чрез въвеждане на нови
технологични възможности (напримерсъвместни инспекции между няколко органа и др.).
а. По отношение предлаганите нормативни промени в Глава шеста „а” от
ЗДАНС:
Основните изисквания на Директива (ЕС) 2016/681 целят постигане на по-голяма
ефективност в превенцията и противодействието на тероризма и тежките престъпления.
Действащият Закон за Държавна агенция „Национална сигурност” урежда условията и реда за
получаването и обработването на резервационни данни за пътниците, превозвани по въздух и
създаването и основните функции на Националното звено за получаване и обработване на
резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух
(Националното звено). Въпреки това, текстовете в закона са приети преди приемането на
Директивата (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета и не съдържат всички нейни
изисквания, включително изрични разпоредби, регламентиращи важни функции на
Националното звено като например обмена на данни и информация с други компетентни звена
и органи в рамките на ЕС и трети държави, въвеждане на понятията, използвани от
Директивата, срока за деперсонализиране (прикриване) на данните чрез маскиране с цел
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тяхната защита и др. Задължително е регламентирането на взаимодействието на Националното
звено с Европол през защитената мрежа за обмен на информация SIENA. Без да се допълнят и
изменят текстовете на действащия ЗДАНС, не е възможно да се постигнат целите на
Директивата и да се използва в пълна степен обработването на резервационни данни за
пътниците за предотвратяване на терористични и тежки престъпления от компетентните
органи. Данните се обработват чрез съпоставяне с различни бази данни за издирвани лица и
предмети, с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на
терористични престъпления и тежки престъпления. Данните за пътниците подлежат на
допълнителна проверка от компетентните органи. По този начин се цели укрепване на
вътрешната сигурност, събирането на доказателства и, при необходимост, откриването на
съучастници на престъпници и разкриването на престъпни мрежи и идентифицирането на лица,
които не са били подозирани за участие в терористични престъпления или тежки престъпления
преди тази оценка.
б. Липсата на подробен регламент за извършване на контрол на
информационната защита на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност е предпоставка за осъществяване на недостатъчни по обем
превантивни дейности, целящи постигане на високо общо ниво на информационна сигурност
на комуникационните и информационните системи на стратегическите обекти. Предвид
съвременните заплахи в кибер пространството, дейността по контрол на информационната
защита на критични за страната инфраструктури, каквито са стратегическите обекти, не е
достатъчно подробно регламентирана в действащата нормативна база.
Сега действащата редакция на чл. 6 и чл. 42 от ЗДАНС създава предпоставки за
нееднозначно им тълкуване, свързано с функциите на органа по криптографска сигурност при
акредитиране на сигурността на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които
се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация.
в. Проблемът, свързан с възможностите за провеждане на интервюта с
незаконно влезли на територията на страната ни чужденци или такива, пребиваващи без
законово основание не може да бъде разрешен чрез промяна в организацията на работата или
чрез въвеждането на нови технологични възможности, тъй като чл. 125в от ЗДАНС урежда
реда за провеждане на интервютата от органите на Агенцията и не може да се тълкува
разширително. Възможностите за аудиозаписване и видеозаписване са предвидени само за
дейностите, касаещи защитата на националната сигурност, свързани с международния
тероризъм и екстремизъм и финасирането им и действията на групи и лица, подпомагащи
чужди специални служби, терористични и екстремистки организации.
г. Проблемът, свързан с оптимизирането на кадровия подбор в Агенцията,
отстраняването от служба при отнемане на разрешение за достъп до класифицирана
информация или отказ за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация и
заличаване на наложените дисциплинарни наказания не може да се реши в рамките на
действащото законодателство или чрез промяна в организацията на работата, тъй като правната
уредба по тези въпроси е изрично разписана в ЗДАНС и всяко нейно нарушаване при
решаването им извън законоустановеното положение би довело до порок в издадените актове
на председателя на Агенцията.
д. Сега действащата редакция на чл. 4, ал. 1, т. 12 от ЗДАНС не дава ясно
разграничаване на компетентностите между Министерството на вътрешните работи и ДАНС в
областта на контрапролиферацията.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или
анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Като цяло, последващи оценки на въздействието не са извършвани по
предложения нормативен акт, включително и във връзка с предложените промени, касаещи
получаването и обработването на резервационни данни за пътниците.
6/17

Дейността на българското звено за обработване на данни за пътниците е на
вниманието на партньорите от ЕС и САЩ. Състоянието на прилаганите политики в областта на
превенцията и противодействието на тероризма и тежките престъпления е предмет на
обсъждане и предлагане на решения в редица формати на ниво ЕС, включително във връзка с
предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС през 2018 г., когато са предвидени
мероприятия по темата. Следва да се отбележи, че българското звено е сред първите създадени
в ЕС и приложимото към настоящия момент национално законодателство е сред първите в ЕС.
2. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и
график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата
стратегическа рамка?
а. Основна цел на предлаганите нормативни промени в Глава шеста „а” от
ЗДАНС е повишаването на капацитета за противодействие на терористични и тежки
престъпления, чрез използването на резервационни данни за пътниците, а също така Директива
(ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета да бъде транспонирана напълно в
българското законодателство чрез допълване на действащите текстове в ЗДАНС.
Промените целят също да подобрят взаимодействието и обмена на информация
между Националното звено към ДАНС и:
- националните компетентни органи: Главна дирекция „Гранична полиция” на
Министерството
на
вътрешните
работи,
Агенция
„Митници”,
Националния
контратерористичен център, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” на
Министерството на вътрешните работи, органите на досъдебното производство и съда,
Държавна агенция „Разузнаване”, Главна дирекция „Национална полиция" на Министерството
на вътрешните работи, дирекция „Международно оперативно сътрудничество” на
Министерството на вътрешните работи, специализираните и териториалните дирекции на
Държавна агенция „Национална сигурност”;
- другите звена за обработка на резервационни данни на пътниците в държавите
членки, Европол и компетентни органи на държавите-членки;
- трети държави, с които Република България има споразумения за обмен на
информация за пътниците или такива, на които би могло да се предоставя информация при
обстоятелствата, описани в ЗДАНС.
Постигането на тези цели ще има директен положителен ефект върху сигурността
на страната и на ЕС. Предлаганите промени съответстват напълно на стратегическите
приоритети на ниво ЕС и на националните приоритети в областта на превенцията и
противодействието на терористичните и тежките престъпления.
б. Друга цел на предложените законодателни промени е да бъде разписана
законоустановена възможност за осъществяването на контрол чрез извършване на проверки от
органите на ДАНС, касаещи физическата и информационната защита на стратегическите
обекти. В рамките на тази цел е и да се даде възможност чрез законова делегация в подзаконов
акт – наредба, да бъдат разписани особените правила и специфичните условия, при които се
осъществява контрол върху информационната защита на стратегическите обекти и дейности от
значение за националната сигурност.
С промените в текстовете на чл. 6 и чл. 42 от ЗДАНС, свързани с дейността по
акредитиране на сигурността на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които
се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация се цели извършване на
корекция на вече налични текстове, с цел осигуряване на недвусмисленото им тълкуване.
в. Също така със законопроекта се цели да се постигне разширяване на
правомощията на органите на ДАНС за провеждане на интервюта с незаконно влезли в
страната чужденци или такива, пребиваващи без законово основание, по линия на
миграционните процеси. Действията на групи и лица, подпомагащи чужди служби,
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терористични или екстремистки организации се предхождат от осъщественото от тях
легално/нелегално влизане/излизане на и от територията на страната. В този смисъл, целта,
която се поставя, е да се постигне съответствие при провеждането на интервюта с визираната
категория лица с дейността на ДАНС, отнасяща се до противодействие на посегателства срещу
националната сигурност, свързани с миграционни процеси.
г. Целите, които се поставят с предложените законови промени, отнасящи се до
оптимизирането на кадровия подбор в Агенцията, отстраняването от служба при отнемане на
разрешение за достъп до класифицирана информация или отказ за издаване на разрешение за
достъп до класифицирана информация и заличаване на наложените дисциплинарни наказания,
са облекчаване на процедурите и реда за привличане на нови служители в Агенцията, както и
ясно регламентиране на отстраняването от служба при издаден акт за отнемане на разрешение
за достъп до класифицирана информация или за отказ за издаване на разрешение за достъп до
класифицирана информация.
д. Със законопроектът се цели да се конкретизира с точност една от дейностите,
осъществявана от ДАНС с цел разграничаване от дейностите, осъществявани в МВР в областта
на контрапролиферацията.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички
предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни
органи, др.).
Преки заинтересовани страни:
а. Заинтересовани страни във връзка с промените в Глава шеста „а” от ЗДАНС са:
Заинтересовани страни са всички компетентни органи в Република България, които
имат право да използват резервационни данни за пътниците за противодействие на
терористични и тежки престъпления:
Главна дирекция „Гранична полиция” на Министерството на вътрешните работи,
Агенция „Митници”, Националният контратерористичен център, Главна дирекция „Борба с
организираната престъпност” на Министерството на вътрешните работи, органите на
досъдебното производство и съдът, Държавна агенция „Разузнаване”, Главна дирекция
„Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи, дирекция „Международно
оперативно сътрудничество” на Министерството на вътрешните работи, специализираните и
териториалните дирекции на Държавна агенция „Национална сигурност”;
Въздушните превозвачи, като такива за страната към момента са 93 авиооператора
за осъществяването на пътнически полета;
Всички лица, пътуващи с въздушен транспорт до, в или от територията на
Република България като за 2016г. броят им е бил 9 579 614.
б, Заинтересована страна във връзка с промените, касаещи създаването на подробен
регламент за извършване на контрол на информационната защита на стратегическите обекти и
дейности, които са от значение за националната сигурност, промените на чл. 6 и чл. 42. от
ЗДАНС, промените свързани с разширяването на правомощията на органите на Агенцията за
провеждане на интервюта с незаконно влезли в страната чужденци или незаконно пребиваващи
в страната чужденци и промяната, отнасяща се до конкретизирането на една от
осъществяваните дейностите на Агенцията е ДАНС.
в. Заинтересовани страни, отнасящи се до оптимизирането кадровия подбор в
Агенцията, отстраняването от служба при отнемане на разрешение за достъп до класифицирана
информация или отказ за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация и
заличаване на наложените дисциплинарни наказания са ДАНС, както и нейните служители.
.
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Косвени заинтересовани страни:
а. Заинтересовани страни във връзка с промените в Глава шеста „а” от ЗДАНС са:
Комисията за защита на личните данни, в качеството и на надзорен орган по
защитата на личните данни;
Другите звена за обработка на резервационни данни на пътниците в държавите
членки на ЕС, Европол и компетентните органи на държавите-членки;
Трети държави, с които Република България има споразумения за обмен на
информация за пътниците или такива, на които би могло да се предоставя информация при
условията, регламентирани в ЗДАНС.
б. Заинтересовани страни във връзка с промените, касаещи създаването на
подробен регламент за извършване на контрол на информационната защита на стратегическите
обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност са всички стратегически
обекти от значение за националната сигурност, които използват информационни и
комуникационни системи в своята дейност които към момента са над 140. Следва да се има
предвид, че списъкът на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 181 на Министерския съвет от
20.07.2009г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност се актуализира.
в. Заинтересованите страни във връзка с промените в текстовете на чл. 6 и чл. 42 са
всички Организационни единици в Република България, които създават, обработват,
съхраняват и пренасят класифицирана информация, като към месец септември 2017г.
организационните единици, които имат сертифицирани регистратури за класифицирана
информация са 1005. .
г. Заинтересовани страни по отношение разширяването на правомощията на
органите на Агенцията за провеждане на интервюта с незаконно влезли в страната чужденци
или незаконно пребиваващи в страната чужденци са всички правоохранителни и
правоприлагащи органи с оглед разкриването и осъществяването на наказателно преследване
на извършени престъпления, свързани с незаконната миграция.
д. Заинтересовани страни, отнасящи се до оптимизирането на кадровия подбор в
Агенцията са Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и други
ведомства, откъдето могат да бъдат привличани служители за служба в ДАНС.
е. Заинтересовани страни по предложеното конкретизиране на една от
осъществяваните дейностите на Агенцията са Министерството на вътрешните работи, Агенция
„Митници”, органите на съда и прокуратурата.
Като косвени заинтересовани страни по отношение на целия законопроект могат да
бъдат определени и юридически лица със стопанска и нестопанска цел, граждани и бизнеса,
вкл. чрез техните организации, в качеството им на заинтересовани страни в отделни случаи
(като засегнати участници в обществените консултации).
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие
от страна на държавата, включително варианта „без действие“.
Вариант 1 - „Без действие”:
а. По отношение предлаганите нормативни промени в Глава шеста „а” от ЗДАНС:
При условие че предложеният законопроект не бъде приет, ще продължи да се
прилага действащият ЗДАНС, който е непълен по отношение на изискванията на Директива
(ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета. Заради неизпълнение на задължението си
за транспониране в националното законодателство срещу Република България може да бъде
предявен иск пред Съда на ЕС и в последствие да бъдат наложени санкции.
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Допълнително, този вариант може да ограничи възможностите и да възпрепятства
ефективния обмен на данни за пътниците с другите звена за обработване на резервационни
данни в държавите-членки на ЕС и Европол от гледна точка на оперативността и качеството на
обменяната информация.
Ефективността на работата на Националното звено по предотвратяване, разкриване,
разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления,
ще бъде по-ниска в сравнение с тази на другите подобни структури в ЕС, което ще се отрази
пряко върху сигурността. Заниженото ниво на действие на българското звено, спрямо звената на
другите държави-членки може да превърне страната в цел, предпочитана входна точка за ЕС
или транзитна зона за преминаване на лица, съпричастни към терористични или тежки
престъпления. В случай че не бъдат транспонирани в националното законодателство всички
изисквания на Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета, няма да бъде
постигната основната цел – нарастване на сигурността в Република България и в рамките на ЕС.
Към настоящия момент за Националното звено не е предвидена законова
възможност да отправя запитвания или да иска информация по собствена инициатива, което ще
се регламентира с промяната в закона.
б. При неприемане на предложения чл. 40а от ЗДАНС ще продължи да липсва
подробен регламент за извършване на контрол на информационната защита на стратегическите
обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, което е предпоставка за
осъществяване на недостатъчни по обем превантивни дейности, целящи постигане на високо
общо ниво на информационна сигурност на комуникационните и информационните системи на
стратегическите обекти.
Във връзка с промените в текстовете на чл. 6 и чл. 42, свързани с дейността по
акредитиране на сигурността на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които
се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, следва да бъде
посочено, че при условие че предложеният законопроект не бъде приет, ще продължат да се
прилагат действащите текстове на чл. 6 и чл. 42 от ЗДАНС, които може да бъдат тълкувани
двусмислено.
в По отношение на предложената нормативна промяна на чл. 125в, ал. 1 от ЗДАНС:
Към настоящия момент няма законоустановена възможност за провеждане на
интервюта с незаконно влезли и преминаващи в страната чужденци от органите на Агенцията по
линия на противодействие на националната сигурност във връзка с незаконната миграция. С
неприемането на законовите промени в тази насока ще остане празнота, която не може да бъде
запълнена по друг начин.
г. По отношение на предложените нормативни промени, отнасящи се до
оптимизирането на кадровия подбор в Агенцията, отстраняването от служба при отнемане на
разрешение за достъп до класифицирана информация или отказ за издаване на разрешение за
достъп до класифицирана информация и заличаване на наложените дисциплинарни наказания:
Към настоящия момент няма правна възможност за привличане на служители от
други ведомства, с изключение на службите за сигурност и службите за обществен ред. Ако не
бъде приета предложената промяна, няма да може да бъдат привличани лица за служба в
Агенцията от други ведомства, които са държавни служители в съответно ведомство по Закона
за държавния служител.
Доколкото ЗДАНС, уреждащ службата в Агенцията, не дава отговор на въпроса как
да се процедира при отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация или
отказването на издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до
приключването на производството по обжалването на съответния акт, то при неприемането на
предложените промени ще остане законова празнота, която няма как да бъде запълнена с
приемането на мерки от организационен характер.
Също така, ако срокът, който следва да изтече, за да бъде заличено едно
дисциплинарно наказание по ЗДАНС не бъде намален, възпитателният ефект, който е една от
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целите за налагане на дисциплинарни наказания ще бъде по-малък отколкото, ако бъдат приети
предложените промени.
д. В случай че не се реализира предложеното изменение по чл. 4, ал. 1, т. 12 от
ЗДАНС, няма законово да се конкретизира една от осъществяваните дейности в ДАНС.
Вариант 2 – „Приемане на предложения проект на ЗИДЗДАНС”:
По отношение предлаганите нормативни промени в Глава шеста „а” от ЗДАНС:
В случай че бъде приет законопроектът за изменение и допълнение на ЗДАНС,
Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета ще бъде напълно
транспонирана в българското законодателство. Ще се подпомогне граничният контрол, като
освен Главна дирекция "Гранична полиция" на Министерството на вътрешните работи и
Агенция „Митници” ще получава незабавно постъпилите в Националното звено данни за
пътниците, непосредствено преди полета.
Ще се облекчи административната тежест върху въздушните превозвачи, защото
непосредствено преди полета вместо пълния обем данни за пътниците, те ще могат да предават
само актуализация на данните.
В кръга на лицата, за които се предоставят данни ще бъдат включени и екипажите
на полетите, което ще осигури пълния обем данни за участниците в пътуването.
Ще бъде въведено изрично задължение за Националното звено да извършва оценка
на пътниците и екипажа преди обявеното време на тяхното пристигане или заминаване и да
предоставя данните на компетентните органи. Използването на PNR данни преди пристигането
на пътниците позволява на правоприлагащите органи да извършат оценка и по-задълбочена
проверка само на тези лица, за които въз основа на обективни критерии за оценка и предишен
опит може да се предположи, че представляват заплаха за сигурността.
Ще се въведе специален ред на действие от страна на Националното звено в
случаите на конкретна и реална заплаха от извършване на терористично или тежко
престъпление. Ще се въведе възможността Националното звено по своя преценка да предоставя
на националните звена в държавите-членки на ЕС и на Европол информация за пътници, за
които съществуват данни за съпричастност към извършване на престъпления или са били
оценени по специални критерии като потенциални извършители на престъпления. Българското
Национално звено ще може да иска данни и информация за пътници от другите звена в ЕС. При
изпълнение на определени условия Националното звено ще може да предоставя резервационни
данни за пътниците или резултати от тяхното обработване на компетентни органи на други
държави. Като цяло, ще се подобри обменът на информация и сътрудничеството между
правоприлагащите органи на национално ниво и на ниво ЕС.
Във връзка със защитата на личните данни на пътниците ще бъде допълнено
определението за деперсонализиране чрез прикриване на елементи от данните. Ще бъдат
уеднаквени напълно сроковете за съхранение на данните с тези, предвидени в Директивата.
Законопроектът ще въведе независимата фигура на длъжностното лице по защита на данните.
Сега то е регламентирано само в Правилника за прилагане на ЗДАНС.
б. Във връзка с приемането на предложения чл. 40а от ЗДАНС и промените в
текстовете на чл. 6 и чл. 42, свързани с дейността по акредитиране на сигурността на
автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява
и пренася класифицирана информация
В случай че бъде приет законопроектът за изменение и допълнение на ЗДАНС, ще
се осигури регламент за извършване на контрол на информационната защита на стратегическите
обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, а също така ще бъде
осигурено недвусмисленото тълкуване на текстовете на чл. 6 и чл.42 от ЗДАНС.
в. По отношение на предложената нормативна промяна на чл. 125в, ал. 1 от ЗДАНС,
в случай на приемането й, ще се разширят правомощията на органите на Агенцията за
провеждане на интервюта с незаконно влезли и пребиваващи в страната чужденци, с цел
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противодействие на националната сигурност по линия на незаконните миграционни процеси.
г. По отношение на предложените нормативни промени, отнасящи се до
оптимизирането на кадровия подбор в Агенцията, отстраняването от служба при отнемане на
разрешение за достъп до класифицирана информация или отказ за издаване на разрешение за
достъп до класифицирана информация и заличаване на наложените дисциплинарни наказания:
При приемането на предложените промени, ще се оптимизира кадровият подбор, ще
има яснота как да се процедира при отнемане на разрешението за достъп до класифицирана
информация или отказването на издаване на разрешение за достъп до класифицирана
информация до приключването на производството по обжалването на съответния акт, като ще се
постигнат целите, касаещи налагането на дисциплинарни наказания, което ще мотивира и
служителите при изпълнение на служебните им задължения.
д. В случай на приемане на предложеното изменение по чл. 4, ал. 1, т.12 от ЗДАНС
ще се осъществи ясното и точно определяне на една от дейностите, осъществявани от
Агенцията, като ще се разграничи компетентността между Министерството на вътрешните
работи и ДАНС в областта на контрапролиферацията.
5. Негативни въздействия: Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички
значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия
за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните
заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи
(негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.
Вариант 1 – „Без въздействие”:
а. По отношение предлаганите нормативни промени в Глава шеста „а” от ЗДАНС:
Ще се ограничат възможностите да се приложат всички съдържащи се в Директива
(ЕС) 2016/681 изисквания. Ефективността на работата на Националното звено ще бъде по-ниска
в сравнение с тази на другите подобни структури в ЕС, което има пряко негативно отражение
върху сигурността.
Въздушните превозвачи, извършващи разходи във връзка със задължението си да
предават резервационните данни съгласно чл. 42б от ЗДАНС, няма да могат да се възползват от
възможността преди полета да предават само актуализирани, а не пълни данни за пътниците.
При неподаване или ненавременно подаване на резервационните данни за пътниците
въздушните превозвачи подлежат на финансови санкции съгласно чл. 134а от Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“ (ЗДАНС).
По информация, публикувана на страницата на Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация” само през 2016 г. през международните летища София,
Горна Оряховица, Варна, Бургас и Пловдив са преминали 9 579 614 пътници и са осъществени
приблизително 38 100 полета от, в и до територията на Република България. В тази връзка, е
необходимо да се посочи високият риск за сигурността, ако се възприеме вариант „без намеса”
и не се уреди на законово ниво взаимодействието на Националното звено с Европол и обменът
на информация за пътниците със звената за данни за пътниците в другите държави-членки.
Вариант „без намеса” няма да даде възможност за Националното звено да
съдейства на компетентни органи в условията на неотложност, след изтичането на сроковете и
вече маскирани данни. Съгласно Директивата компетентните органи на дадена държава членка
ще могат да искат пряко от Националното звено да им предостави резервационни данни на
пътниците, съхранявани в базата данни на звеното, когато това е необходимо в неотложни
случаи и при спазване на задължителните условия, посочени в закона. Исканията от
компетентните органи се обосновават. Във всички останали случаи компетентните органи на
другите държави-членки в ЕС изпращат своите искания чрез звената за данни за пътниците на
собствената си държава членка. Към настоящия момент Националното звено няма право на
инициатива за изпращане на данни за пътниците или резултатите от тяхното обработване към
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националните органи или към звената за данни за пътниците и компетентните органи на
държавите-членки на ЕС. В случай че не се приемат измененията, ще отпадне тази възможност.
б. Във връзка с приемането на предложения чл. 40а от ЗДАНС и промените в
текстовете на чл. 6 и чл. 42, свързани с дейността по акредитиране на сигурността на
автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва,
съхранява и пренася класифицирана информация:
В случай че не бъдат приети предложените промени, ще липсва подробен
регламент за извършване на контрол на информационната защита на стратегическите обекти и
дейности, а също така ще остане възможността за двусмислено тълкуване на текстовете на чл. 6
и чл.42 от ЗДАНС.
в. По отношение на предложената нормативна промяна на чл. 125в, ал. 1 от
ЗДАНС, при неприемането й няма да може да се противодейства в пълен обем срещу
посегателства срещу националната сигурност, свързани с незаконната миграция.
г. По отношение на предложените нормативни промени, отнасящи се до
оптимизирането на кадровия подбор в Агенцията, отстраняване от служба при отнемане на
разрешение за достъп до класифицирана информация или отказ за издаване на разрешение за
достъп до класифицирана информация и заличаване на наложените дисциплинарни наказания:
При неприемането на предложените промени, ДАНС ще продължи да има поограничени законови възможности за привличане на нови служители за работа в нея,
възникване на съдебни спорове между служители, на които е отнето на разрешението за достъп
до класифицирана информация или е отказано издаването на разрешение за достъп до
класифицирана информация и Агенцията по повод служебните им правоотношения, и
пропускане на възможност за допълнително мотивиране на служителите, по повод на
дисциплинарната практика в ДАНС.
д. При неприемането на предложеното изменение по чл. 4, ал. 1, т. 12 от ЗДАНС
няма как да се дефинират конкретно приоритетите на дейност, отнасяща се
контрапролиферацията с оглед разграничаване на компетентността между Министерството на
вътрешните работи и ДАНС.
Вариант 2 - „Приемане на предложения проект на ЗИДЗДАНС”:
а. По отношение предлаганите нормативни промени в Глава шеста „а” от ЗДАНС:
Възникват нови задължения за Националното звено, свързани с повишаване на
обмена на информация с българските компетентни органи и в международен план. Възниква
необходимост от увеличаване на кадровия състав, за да се осигурят дейностите, в това число
във връзка с осъществяване на комуникацията с компетентни органи, за изготвяне на анализи и
оценки на информацията във времевите рамки на полетите (включително най-кратките полети),
за поддръжка и администриране на системите и комуникационните канали на Националното
звено.
Освен основния информационен поток, постъпващ от въздушните превозвачи,
анализаторите от звеното ще трябва да обработват и заявки и постъпваща информация от
звената и компетентните структури в държавите-членки, от Европол и от трети държави.
Обработката на информация и осъществяването на комуникация по защитени канали изисква
развиването на допълнителни технически способности. В тази връзка, допълнително са
необходими анализатори и специалисти за поддържане на системите на звеното. От друга
страна, техническото обезпечаване на дейностите е недостатъчно предвид новите
функционални задължения.
За да функционира в новите условия и да изпълнява задълженията си на
национално ниво, международните ангажименти на страната по отношение на другите
държави-членки и Европол, както и по двустранното споразумение за обмен на информация за
пътниците със САЩ, в Националното звено трябва да се назначат нови, висококвалифицирани
експерти, с необходимите практическа и теоретична подготовка и опит за анализ на данни и
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профилиране. Към настоящия момент кадровият капацитет на Националното звено е съобразен
със сега действащия ЗДАНС. След влизане в сила на предложените изменения, произтичащи от
транспонирането на Директивата, наличният кадрови ресурс ще бъде крайно недостатъчен за
изпълнението на минималните функционални задължения и би обезпечил изпълнението на
приблизително 30 % от дейностите. Поради критичния характер на автоматизираната обработка
на данните и изискванията към тяхната сигурност, за поддръжката и администрирането на
информационните системи на Националното звено, е необходимо осигуряването и на
висококвалифицирани IT специалисти. Прегледът на настоящото длъжностно разписание
показва, че няма възможност да бъдат пренасочени експерти от наличния кадрови състав.
Средствата по бюджета на ДАНС са недостатъчни, за да покрият разходите за възнаграждения
и осигурителни вноски на новоназначени експерти, поради което е необходимо към бюджета на
ДАНС за персонал да се отпуснат допълнително 672 000 лв. за 2018г., 672 000 лв. за 2019 г., и
672 000 лв. за 2020 г. С предоставянето на тези средства ще се осигури в минимална степен
необходимият кадрови ресурс за обезпечаване на дейността.
В същото време, за осъществяване на дейността на Националното звено след приемането
на предложените промени, свързани с транспонирането на Директива (ЕС) 2016/681, ще е
необходимо съответното комуникационно и информационно осигуряване. Средствата за
издръжка в бюджета на ДАНС са недостатъчни за да покрият разходите за софтуерна
осигуровка и гаранционна поддръжка на хардуера и няма възможност да бъдат пренасочени
средства от други пера. Както вече беше посочено Националното звено е оборудвано по проект
HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452 „Създаване на Национално звено за събиране и
обработване на резервационни данни за пътниците в Република България”, съфинансиран по
програма „Предотвратяване и борба с престъпността” на ЕК. По сключени договори,
финансирани от средствата по проекта, са покрити разходите за софтуерна осигуровка и
гаранционна поддръжка на хардуера в Националното звеното, които изтичат поетапно през
2018 г. и 2019 г. След изтичане на сроковете по договорите закупените за нуждите на звеното
хардуер и софтуер, чрез които звеното осъществява дейността си, следва да се поддържат с
бюджетни средства, като за 2018 г. са необходими 155 000лв., за 2019 г. – 374 400 лв. и за 2020
- 374 400 лв.
В случай че не бъдат осигурени средства за възнаграждения на нови експерти и
комуникационно информационно осигуряване, Националното звено няма да може да изпълнява
задълженията си в пълен обем. Такова развитие би създало рискове за националната сигурност
и сигурността на ниво ЕС, както и риск за неизпълнение на поети от Република България
ангажименти в рамките на ЕС и към партньорите от САЩ.
б. При приемането на предложените промени, отнасящи се до създаването на чл.
40а от ЗДАНС и изменението и допълнението на чл. 6 и чл. 42 от ЗДАНС, не се очакват
негативни въздействия.
в. По отношение на предложената промяна на чл. 125в, ал. 1 от ЗДАНС,
негативните въздействия са свързани с предвиждане на допълнителни разходи при
организацията на интервюта, свързани с необходимостта от техника, заплащане на преводачи и
тълковници за услугите им и др.
г. При приемането на предложените промени, отнасящи се до оптимизирането
кадровия подбор в Агенцията, отстраняване от служба при отнемане на разрешение за достъп
до класифицирана информация или отказ за издаване на разрешение за достъп до
класифицирана информация и заличаване на наложените дисциплинарни наказания не се
очакват негативни въздействия.
д. При приемане на предложеното изменение по чл. 4, ал.1, т. 12 от ЗДАНС не се
очакват негативни въздействия.
6. Положителни въздействия: Опишете качествено (при възможност - и количествено)
всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за
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идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на
предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с
формулираните цели.
Вариант 1 – „Без въздействие”:
Ползи за преките и косвените заинтересовани страни по отношение на целия
законопроект: Както преките, така и косвените заинтересовани страни не се очаква да
реализират ползи при този вариант.
Вариант 2 – приемане на предложения законопроект:
а. По отношение предлаганите нормативни промени в Глава шеста „а” от ЗДАНС:
Предложението не изисква от въздушните превозвачи да събират допълнителна
информация от пътниците или да запазват каквито и да е данни, нито изисква от пътниците да
предоставят на въздушните превозвачи допълнителни данни, освен тези, които вече се
предоставят. Въпреки това те ще редуцират част от разходите си, като предоставят на
Националното звено актуализирани, а не пълни данни за пътниците преди полета.
Въвеждането на специален ред за действие от страна на Националното звено в
случаите на конкретна и реална заплаха от извършване на терористично или тежко
престъпление има пряк положителен ефект за сигурността.
Въвеждането на задължение за Националното звено да извършва оценка на
пътниците и екипажа преди обявеното време на тяхното пристигане или заминаване и да
предоставя данните на компетентните органи ще позволи на правоприлагащите органи да
извършат оценка и по-задълбочена проверка само на тези лица, за които въз основа на
обективни критерии за оценка и предишен опит може да се предположи, че представляват
заплаха за сигурността. Това улеснява пътуването на всички други пътници и намалява риска
при влизане в ЕС пътниците да бъдат подложени на проверка въз основа на незаконни
критерии като националност или цвят на кожата, които правоприлагащите органи,
включително митнически и гранични служители, могат погрешно да свържат с рискове за
сигурността.
Подобряването на обмена на информация и сътрудничеството между
правоприлагащите органи на национално и на ниво ЕС ще донесе полза за сигурността на
всички лица на територията на Република България и ЕС.
Въздушните превозвачи вече събират и обработват резервационни данни на
пътниците на своите пътници за собствените си търговски цели. Не следва да се налага на
въздушните превозвачи никакво задължение да събират или запазват каквито и да е
допълнителни данни на пътниците, нито задължение пътниците да предоставят каквито и да е
данни в допълнение към тези, които вече предоставят на въздушните превозвачи.
б. Създаването на чл. 40а от ЗДАНС и промените в текстовете на чл.6 и чл. 42 от
ЗДАНС, при така избрания вариант, ще доведат до възможност за ефективно извършване на
контрол на стратегическите обекти и дейности, отнасящи се до информационната им защита,
включително и чрез издаването на подзаконов нормативен акт - наредба, в който ще се
определят изискванията за информационната им защита, както и до възможност за
недвусмисленото тълкуване и до по-добро функциониране на националната система за защита
на класифицираната информация.
в. С приемането на промените по чл. 125в, ал. 1 от ЗДАНС ще се окаже пряко
въздействие в насока разширяване на правомощията на органите на ДАНС, при провеждане на
интервюта с незаконно влезли и пребиващи в страната чужденци по линия на противодействие
на престъпни посегателства срещу националната сигурност във връзка с незаконните
миграционни процеси.
г. При приемането на предложените промени, отнасящи се до оптимизирането
кадровия подбор в Агенцията, отстраняване от служба при отнемане на разрешение за достъп
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до класифицирана информация или отказ за издаване на разрешение за достъп до
класифицирана информация и заличаване на наложените дисциплинарни наказания, ще се
окаже въздействие върху възможностите за кадрови подбор на служители, ще се запълни
пропуск в закона, отнасящ се до отстраняването от служба при цитираните по-горе причини,
като ще се въздейства и върху възможности за мотивиране на служителите на ДАНС.
д. При приемане на изменението по чл. 4, ал. 1, т.12 от ЗДАНС ще се въздейства
върху ефективността на противодействието на посегателства срещу националната сигурност,
отнасящи се както до международна търговия с оръжия и изделия или технологии с двойна
употреба, така и до такива, отнасящи се до разпространение и използване на оръжия за масово
унищожаване.
7. Потенциални рискове: Посочете възможните рискове от приемането на нормативната
промяна, включително възникване на съдебни спорове.
Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемането на Закона,
включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
□ Ще се повиши
□Ще се намали
• Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и
услуги?
Няма да се създадат нови регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те
Не
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
□ Актът засяга пряко МСП
□ Актът не засяга МСП
•Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
□Да
•Не
12. Обществени консултации: ....................................................................................................
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка
на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните
актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни
процедури.
Най-важният въпрос с приемането на ЗИДЗДАНС, който се очаква да бъде решен,
включително при съобразяването с постъпилите мнения и препоръки при провеждането на
обществените консултации, е транспонирането на Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския
парламент и на Съвета. Проектът на ЗИДЗДАНС би следвало да бъде одобрен от Министерския
съвет, като законът би следвало да бъде приет от Народното събрание до 25 май 2018 г. Според
чл. 18, пар. 1 от Директива (ЕС) 2016/681, държавите членки следва да въведат в сила
законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с
настоящата директива, до 25 май 2018 г.
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Въпроси, които ще намерят решение със ЗИДЗДАНС, при съобразяване със
становищата от проведените обществени консултации, са и тези, отнасящи се до разширяване
правомощията на органите на Агенцията при провеждане на интервюта с незаконно влезли и
пребиващи в страната чужденци, оптимизиране на кадровия подбор, отстраняването от служба
в посочените по-горе случаи и ясно законово разграничаване на дейности между
Министерството на вътрешните работи в областта на контрапролиферацията.
Проектът на ЗИДЗДАНС ще бъде публикуван в началото на месец ноември 2017 г.
за обществени консултации за срок от 30 дни на интернет-страницата на ДАНС, както и на
Портала за обществени консултации на Министерски съвет. Ще бъдат поискани становища от
преките заинтересовани страни, съгласно раздел 3. Справката за отразените становища ще бъде
публикувана на интернет страницата на ДАНС и на Портала за обществени консултации на
Министерския съвет.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
• Да
□ Не
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на Дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Таня Каракаш – директор на Специализирана административна дирекция
„Правно-нормативна дейност” – ДАНС
Дата: ............2017 г.
Подпис: ................... Таня Каракаш
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