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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите,
които обосновават нормативната промяна.
С приемането на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество /ЗПКОНПИ/, Обн. ДВ, бр. 7 от 2018г., изм. бр. бр. 20 от 2018г., се
налага и промяна в Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“ /ППЗДАНС/.
Съобразно § 6, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби /ПЗР/ на ЗПКОНПИ в
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество /КПКОНПИ/ се вливат Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност към МС, съответното звено от Сметната палата, свързано с дейността по
отменения закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други
длъжности, и съответната специализирана дирекция от Държавна агенция „Национална
сигурност“ /ДАНС/, свързана с противодействие на корупционни прояви сред лицата, заемащи
висши държавни длъжности.
Съгласно § 21 от ПЗР на ЗПКОНПИ т. 4 от чл. 4, ал. 1 от Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“ /ЗДАНС/, сочеща една от дейностите, осъществявани от Агенцията, а
именно защита на националната сигурност от посегателства, насочени срещу националните
интереси, независимостта и суверенитета на Република България, териториалната цялост,
основните права и свободи на гражданите, демократичното функциониране на държавата и
гражданските институции и установения в страната конституционен ред, свързана с
корупционни прояви на лица, заемащи висши държавни длъжности, се отменя.
По действащата обаче към момента редакция на Приложение № 2 към чл. 32а, ал. 1 от
ППЗДАНС, са разписани дейности, които визираната дирекция извършва по отменената т. 4 от
чл. 4, ал. 1 от ЗДАНС, което представлява противоречие между закон и подзаконов нормативен
акт по прилагането му.
В същото време Разпоредбите на Глава пета от ППЗДАНС, уреждащи условията и реда за
прикриването на служители на Агенцията, създават затруднения с оглед спазване на
принципите на конспиративност и законност и прилагането на разпоредбите, уреждащи
защитата на класифицираната информация.
Практиката показва, че действащият към момента ред за прикритие на служители от
Агенцията не съответства на нуждите за бързото и ефикасно прилагане на този институт с
оглед динамично променящата се среда за сигурност и породената от тази промяна
необходимост за своевременно и адекватно противодействие на посегателства, насочени срещу
националната сигурност.
Отделно от това кръгът от структурите, в които могат да бъдат прикривани служители на
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Агенцията е ограничен.
Горепосоченото обуславя необходимостта от нормативната промяна с оглед повишаване
на възможностите за защитата на интересите, способите и средствата за придобиване на
информация и гарантиране на защитата на националната сигурност на Република България.
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 в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови
технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).
Предвид промените на ЗДАНС, осъществени с ПЗР на ЗПКОНПИ, действащата към
момента редакция на Приложение № 2 към чл. 32а, ал. 1 от ППЗДАНС не съответства на
законоустановените дейности, осъществявани от Агенцията.
Поради това и в изпълнение на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/
предвид отпадането на компетентността на ДАНС по защита на националната сигурност от
посегателства, свързани с корупционни прояви на лица, заемащи висши държавни длъжности, е
необходимо, първо, да бъде, заличена визираната дирекция и второ, да се отменят дейностите,
които тази дирекция е извършвала до преминаването и в КПКОНПИ, от Приложение № 2 към
чл. 32а, ал. 1 от ППЗДАНС.
Действащия към момента ред, уреждащ дейността на служителите на прикритие,
начините за осъществяване на прикритието и сочещ структурите, където може да бъде
осъществено прикритието, не съответства на нуждите на Агенцията за своевременно
придобиване на достоверна информация, която е необходима за адекватното противодействие
на посегателства, насочени срещу национална сигурност.
Самият институт на прикриване на служители се прилага едва след като е налице
доказана оперативна необходимост, а съгласно чл. 52, ал. 2 от ПППЗДАНС такава оперативна
необходимост е налице, когато възложените със закон задачи и дейности на Агенцията не могат
да се изпълнят по друг начин освен чрез назначаване на служители на прикритие. Това поставя
въпрос за своевременността на организирането на прикритие на служителите на Агенцията.
Затруднение поражда и регламентираната процедура по искане на съдействие от страна на
председателя на ДАНС до органите по чл. 55, ал. 1 от ППЗДАНС. Разпоредбата на чл.56, ал. 2
от ПЗДАНС предполага съгласие от органа по чл. 55, ал. 1 от този акт за организиране на
прикритието на служителите на Агенцията. Това от своя страна поражда проблем, при
необходимост да се организира прикритие в структура, за която предварително е получена
информация, че по субективни причини съответният ръководител не иска да даде съгласие за
организиране на прикритието, независимо, че са налице обективни възможности за
организиране на прикритие. В тази връзка, липсата на правна възможност за организиране на
прикритие в структури без съгласието на съответния ръководител може да създаде затруднения
и пречки за своевременното придобиване на информация, необходима за защита от
посегателства, насочени срещу националната сигурност, особено в повишената и отчетена в
световен мащаб опасност от терористични атаки и повишена активност на разузнавателни
служби на държави от т. н. Трети свят.
Ограничителна е и нормата, предвиждаща спазването на Закона за защита на
класифицираната информация /ЗЗКИ/ по чл. 56, ал. 5 от ППЗДНАС, в сегашната й редакция.
Съобразявайки се с нея ДАНС не би могла да прикрива служители в структури, които не са
организационни единици по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗЗКИ.
Проблем поражда и кръгът от структури по чл. 55, ал.1 от ППЗЗКИ, тъй като създава
ограничения и прави неактуална уредбата спрямо съвременната икономическа среда.
С оглед преодоляване на обсъдените проблеми би следвало да бъде съответно изменена
нормативната уредба на прикритието на служители на Агенцията.
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1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или
анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършвани последващи оценки.
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?
С приемането на предложения акт се цели:
Първо, да се приведе в Приложение № 2 към чл. 32а, ал. 1 от ППЗДАНС с дейностите
осъществявани от Агенцията, след отмяната на т. 4 от чл. 4, ал. 1 от ЗДАНС с § 21 от ПЗР на
ЗПКОНПИ, като по този начин ще бъде изпълнено императивното и не предвиждащо
изключения изискване на чл. 15, ал. 1 от ЗНА.
Второ, да се оптимизира редът и възможностите за прикриване, включително и чрез
актуализиране на нормативните правила и приемане на по-гъвкав подход за организиране на
прикритието.
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:
На първо място ДАНС, както и министерства и ведомства, органи на местно
самоуправление и местна администрация, където ще се осъществява прикритието на служители
на Агенцията.
Косвени заинтересовани страни:
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“.
Не се налага изработване на варианти на действия по отношение промените в Приложение
№ 2 към чл. 32а, ал. 1 от ППЗДАНС, тъй като възможният вариант е само приемане на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“. Този вариант е
обусловен и от изискванията на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
Вариант 1 - „Без действие”:
При този вариант Приложение № 2 към чл. 32а, ал. 1 от ППЗДАНС няма да бъде
актуализирано съобразно измененията в ЗДАНС, свързано с отпадането на една от дейностите

3/6

й, както и с § 6, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ, че съответната специализирана дирекция на ДАНС
за противодействие на корупционни прояви сред, лица заемащи висши държавни длъжност се
влива в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
По отношение на прилагането на института на служител на прикритие, ще продължат да
бъдат ограничени възможностите за организиране на прикритието, няма да бъде разширен
кръгът на структурите, в които би следвало да бъде използван служител на прикритие дори и
при доказана оперативна необходимост.
Ще продължи да бъде затруднено спазването на принципите на конспиративност и
законност, както и защитата на източниците на информация, защитата на класифицираната
информация, както и няма да бъдат повишени гаранциите за защитата на интересите, способите
и средствата за придобиване на информация с оглед защитата на националната сигурност на
Република България.
Вариант 2 – „Приемане на постановлението”:
При този вариант ще се актуализира Приложение № 2 към чл. 32а, ал. 1 от ППЗДАНС
съгласно посочените законови промени във връзка с приемането на ЗПКОНПИ.
По отношение на прилагането на института на служителя на прикритие, ще се подобри
надеждността на прикритието, като се разширят и възможностите за организирането му.
Ще бъдат повишени гаранциите за спазването на принципите на конспиративност и
законност, както и защитата на източниците на информация, защитата на класифицираната
информация, както и защитата на интересите, способите и средствата за придобиване на
информация с оглед защитата на националната сигурност на Република България.
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”:
В случай че не бъдат приети предложените промени, няма да бъде изменено Приложение
№ 2 към чл. 32а, ал. 1 от ППЗДАНС. На практика в Правилника ще продължи да съществува
специализирана дирекция, която ще противодейства на посегателства насочени срещу
националната сигурност свързани с корупционни прояви на лица, заемащи висши държавни
длъжности, както и ще продължат да бъдат разписани дейностите, които тази дирекция
осъществява . Това от своя страна може да доведе до съмнения относно законосъобразността от
осъществяваните от Агенцията дейности.
При варианта „без намеса“ ще продължат да бъдат изпитвани проблеми при използването
на служител на прикритие за постигане на защитата на националната сигурност на страната ни
като ще продължи да липсва правна възможност за организиране на прикритие на служители
без да е налице непременно съгласие от ръководителя на съответното юридическо лице. Също
така ще продължат да бъдат ограничени възможностите за прикритие, включително и
възможността за организиране на прикритието на служител на Агенцията като
„самоосигуряващо се лице“. Няма да може да се постигне по-голяма гъвкавост за организиране
на прикритието, което да се осъществи непосредствено след възникване на необходимост от
използването на служител на прикритие.
Вариант 2 - „Приемане на постановлението”:
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Не се очакват.
6. Положителни въздействия: Опишете качествено (при възможност - и количествено)
всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за
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: Както преките, така и косвените
заинтересовани страни не се очаква да реализират ползи при този вариант.
Вариант 2 – приемане на предложеното постановление:
С приемането на предложения нормативен акт ще се съобрази ППЗДАНС със ЗДАНС,
като ще отпаднат всякакви колебания относно компетентността на ДАНС, а именно че
Агенцията вече не осъществява дейност срещу посегателства срещу националната сигурност,
свързани с противодействие на корупционни прояви сред лицата, заемащи висши държавни
длъжности.
В същото време, ще се оптимизира редът по Глава пета от ППЗДАНС, уреждащ
прикриването на служители на ДАНС, като се приведе в съответствие с нуждите на Агенцията
за своевременно придобиване на достоверна информация, която е необходима за адекватното
противодействие на посегателства, насочени срещу национална сигурност.
Без да бъде нарушаван цитирания принцип в разпоредбата на чл. 52, ал. 2 от ППЗДАНС,
ще бъде възможно да се създаде организация за прикритието, която ще позволи при възникване
на необходимост от използването на служител на прикритие своевременно да бъде
осъществено прикриването му в съответните структури.
Ще се създаде възможност за организиране на прикритие на служители, без да е налице
непременно съгласие от ръководителя на съответното юридическо лице, разширяване на
възможностите на прикритие, включително и като „самоосигуряващо се лице“ и в същото
време ще се постигне по-голяма гъвкавост за организиране на прикритието, което ще се
осъществи непосредствено след възникване на необходимост от използването на служител на
прикритие. По този начин ще се повишат гаранциите за спазването на принципите на
конспиративност, законност, защитата на източниците на информация и защитата на
класифицираната информация, интересите, способите и средствата за придобиване на
информация, с оглед защитата на националната сигурност на Република България.
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 предложения
нормативен акт, включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
□ Ще се повиши
□ Ще се намали
Х. Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?
Няма да се създадат нови регулаторни режими.
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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 Постановление на Министерския съвет за изменение
и допълнение на ППЗЗКИ който се очаква да бъде решен, включително при съобразяването с
постъпилите мнения и препоръки при провеждането на обществените консултации, е
уреждането на организиране на прикритието на служители от Агенцията.
Въпрос, който ще намери решение с предложения акт, при съобразяване със становищата
от проведените обществени консултации, е и този, отнасящ се до изменение на Приложение №
2 към чл. 32а, ал. 1 от ППЗДАНС
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
ППЗЗКИ ще бъде публикуван в началото на месец май 2018 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: ............2018 г.
Подпис: ................... Таня Каракаш
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