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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№.......
от ......... 2018 г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност”
приет с ПМС № 23 от 11.02.2008 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 19.02.2008 г., изм. бр. 7 и 101 от 2009 г.,
бр. 27, 56, 80, 84, 85 и108 от 2013 г., бр. 44 и 68 от 2015 г., бр. 27, 63 и 66 от 2016 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. Чл. 50 се изменя така:
„Чл. 50. При изпълнение на служебните си задължения служителите на агенцията
могат да заемат длъжности на прикритие в държавната администрация, юридически лица,
граждански дружества и като лица, упражняващи свободни професии.”.
§ 2. Чл. 51, ал. 1 се изменя така:
„Чл. 51. Служителите на прикритие са държавни служители на агенцията с особен
статут, които имат правата и задълженията, предвидени в Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност” и в съответния закон, приложим за заеманата длъжност по
прикриващото правоотношение.”.
§ 3. В чл. 53, ал. 3 думите „чл. 124а - 128” се заменят с „чл. 125-128”.
§ 4. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. Ал. 1 се изменя така:
„(1) Служители на агенцията се назначават на прикритие в структурите по чл. 50 по
начин, който не застрашава прикритието от разкриване.”.
2. В ал. 2 думите „ал. 1” се заменят с „чл. 50”.
§ 5. Чл. 56, чл. 57 и чл. 58 се отменят.
§ 6. В чл. 59 се правят следните изменения:
1. Ал. 1 се изменя така:
„(1) За работата си по служебно или по трудово правоотношение в структурите по чл.
50 служителят на прикритие получава брутна заплата или брутно трудово възнаграждение,
обезщетения и други доходи, предвидени за заеманата длъжност по прикриващото
правоотношение.”.
2. Ал. 2 се отменя
§ 7. В чл. 60 ал. 2 се отменя.
§ 8. В чл. 61, ал. 1 се изменя така:
„(1) Служителите на прикритие в структурите по чл. 50 имат право на отпуски при
условията и в размерите, предвидени за длъжността по прикриващото правоотношение.”.
§ 9. В чл. 62 се създава изречение второ:
1

„Документите се предоставят на Националния осигурителен институт по служебен
път по реда на съвместната инструкция за взаимодействие между двете ведомства, издадена на
основание чл. 3, ал. 5 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”.”.
§ 10. В Приложение № 2 към чл. 32а, ал. 1 се правят изменения и допълнения
съгласно приложението (секретно).
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