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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите,
които обосновават нормативната промяна.
Обществените отношения, свързани с контраразузнавателната защита на стратегическите
зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности,
са уредени в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ЗДАНС) и Правилника за
прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ППЗДАНС). Списъкът на
стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност е определен в
Приложението към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на
стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
(Постановление № 181 на МС от 20.07.2009 г.).
С оглед нормалното функциониране на такива обекти законодателят е предвидил
осъществяване на контраразузнавателна защита от органите на Държавна агенция „Национална
сигурност” (ДАНС) съобразно чл. 4, ал. 1, т. 9, чл. 6, ал. 6 и чл. 40а от ЗДАНС. ДАНС извършва
дейности за 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, свързани със:
застрашаване сигурността на стратегически за страната обекти и дейности (чл. 4, ал. 1, т. 9 от
ЗДАНС). Агенцията осъществява пряк контрол на организацията на физическата и на
информационната защита на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност (чл. 6, ал. 6 от ЗДАНС). Контролът на физическата защита обхваща
мерките за сигурност и режима на достъп до стратегическите зони в стратегическите обекти и
зоните, свързани с изпълнението на стратегическите дейности (чл. 40а, ал. 1 от ЗДАНС).
Глава четвърта от ППЗДАНС регламентира дейностите на Агенцията по получаване и
предоставяне на информация, контраразузнавателна защита на стратегически за страната обекти
и дейности по проучване за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация.
В изпълнение на дейността по осигуряване на контраразузнавателна защита на стратегически за
страната обекти и дейности органите на ДАНС издават разрешения работа или за извършване
на конкретно възложена задача в стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните,
свързани с изпълнението на стратегически дейности (чл. 40, ал. 1, т. 2 от ППЗДАНС). В чл. 45,
ал. 1 от ППЗДАНС са посочени изискванията, на които трябва да отговарят лицата, които искат
да им бъде издадено разрешение за работа или за извършване на конкретно възложена задача и
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дейности в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението
на стратегически дейности.
Установено е, че при практическото прилагане на съществуващата към момента
нормативна уредба не са създадени необходимите условия за цялостна проверка на лицата,
които се проучват за издаване на разрешение от ДАНС за работа или за извършване на конкретно
възложена задача и дейности в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните,
свързани с изпълнението на стратегически дейности. Това създава пряка заплаха за сигурността
на определените в Постановление № 181 на МС от 20.07.2009 г. стратегически обекти и
дейности, които са от значение за националната сигурност.
При съществуващата правна регламентация при проучването на лицата, кандидатстващи за
разрешения за работа, не могат да се вземат предвид факти и обстоятелства, които пряко дават
възможност за преценка относно надеждността им като: участие или съучастие в осъществяване
на дейност, насочена срещу националната сигурност; осъществяване на дейност, насочена
срещу обществения ред; извършване на действия, създаващи заплаха за нормалното
функциониране на стратегическия обект или нормалното изпълнение на стратегическата
дейност; укриване или даване на невярна информация по повод искането за издаването на
разрешение за работа или за извършване на конкретна задача в стратегическите зони на
стратегическите обекти или в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от
лицето, за което се иска издаването на разрешение; факти и обстоятелства, които биха дали
възможност за изнудване на лицето, за което е отправено искането за издаване на разрешение за
работа или за извършване на конкретна задача в стратегическите зони на стратегическите обекти
или в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности.
Изменянето и допълването на текста в ППЗДАНС ще направи извършваната проверка попълноценна с пряк резултат - повишаване на сигурността на стратегическите обекти и
намаляване на уязвимостите и възможността от проявление на т.нар. insider threat (вътрешен
човек) в стратегическите зони. Предприемането на мерки за минимизиране на заплахата от
„вътрешен човек“ е един от важните приоритети за разглеждане в (DG-HOME) главна дирекция
„Миграция и вътрешни работи“ към Европейската комисия и е на дневен ред сред държавитечленки с цел подобряване защитата на обектите от критичната инфраструктура на ЕС.
Налице е и необходимост от регламентиране в ППЗДАНС на ред, по който представителите
на международни организации, свързани с изпълнението на международни договори, по които
Република България е страна посещават стратегическите зони на стратегическите обекти и
зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности.
ППЗДАНС урежда дейностите на различни структурни звена на Агенцията. Като се вземе
предвид натрупаният международен опит, както и дейността на партньорски чуждестранни
служби за защита на националната сигурност възниква необходимостта от прехвърляне на
правомощия от една на друга дирекция на Агенцията. В чл. 32ж, т. 12-14 от ППЗДАНС са
регламентирани следните правомощия на Специализирана административна дирекция
„Координация и информационно-аналитична дейност“: изготвяне на обзорни и справочни
документи по информация от открити източници във връзка със законово установените
дейности на Агенцията; осъществяване на връзки с обществеността по ред, определен от
председателя на Агенцията; правене на предложения за развитие на интернет сайта на ДАНС и
организира информационното му осигуряване по ред, определен от председателя на агенцията.
Част от изброените правомощия би следвало да бъдат извадени от компетентността на
Специализирана административна дирекция „Координация и информационно-аналитична
дейност“ и добавени към компетентността на Специализирана административна дирекция
„Международно сътрудничество“.
2/6

Горепосоченото обуславя необходимостта от нормативната промяна с оглед повишаване
степента на защита на стратегическите за страната обекти и подобряване функционалността на
специализираните административни дирекции в Агенцията.
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.).
При настоящата нормативна уредба не може да бъде проведено пълноценно изучаване на
лицата, кандидатстващи за разрешение за работа или за извършване на конкретно възложена
задача и дейности в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с
изпълнението на стратегически дейности. Няма също така регламетиран ред за посещаване на
стратегическите обекти от представители на международни организации. С оглед спецификата
на осъществяваните от отделните дирекции дейности възниква необходимост и от прехвърляне
на правомощия от една на друга дирекция на Агенцията. За да бъде променено съществуващото
положение е необходима нормативна промяна, с която да се вземат предвид допълнителни факти
и обстоятелства, даващи основание за преценка за надеждност на лицата по споменатите
критерии в предишната точка, да се регламентира ред, по който представителите на
международни организации да посещават стратегически обекти, както и да бъдат прехвърлени
правомощия между специализираните административни дирекции в Агенцията.
С оглед преодоляване на обсъдените проблеми би следвало да бъдат предприети изменения
на нормативната уредба на ППЗДАНС, като не са налице други начини за решаване на
проблемите чрез промяна на начина на работа или други технологични възможности.
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 повиши сигурността при посещаване и при предоставяне на разрешение за
работа или за извършване на конкретно възложена задача и дейности в стратегическите зони на
стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности чрез
намаляване на уязвимостите, породени от непълноти в нормативната уредба. С промяната ще се
създаде надежден и устойчив механизъм за проверка на лицата и недопускане проявления на
заплахи за националната сигурност. Ефектът от мерките ще настъпи незабавно с приемането на
допълнителни критерии в проверката на лицата при издаване на разрешение за работа или за
извършване на конкретно възложена задача и дейности в стратегическите зони на
стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности, както и
с регламентирането на ред за посещаване на стратегическите обекти от представители на
международни организации.
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Второ, да се подобри функционалността на специализираните административни дирекции
в Агенцията чрез прехвърляне на правомощия от една на друга специализирана
административна дирекция.
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:
ДАНС, на която по закон е възложено да отговаря за сигурността на стратегическите
обекти и дейности от значение за националната сигурност и която изпълнява информационноаналитична дейност от значение за националната сигурност, ръководителите на стратегически
обекти и възлагащите или извършващите стратегически дейности, физическите лица, искащи
разрешение за работа или за извършване на конкретно възложена задача и дейности в
стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на
стратегически дейности, както и представителите на международни организации, посещаващи
стратегически зони на стратегически обекти и зони, свързани с изпълнението на стратегически
дейности.
Косвени заинтересовани страни:
Държавни органи, организации, 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”: При този вариант ще остане ограничена възможността за извършване
на пълна проверка, включваща преценка за надеждност, на лицата, искащи разрешение за работа
или за извършване на конкретно възложена задача и дейности в стратегическите зони на
стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности.
Ще остане нерегламентиран и редът за посещаване на стратегическите обекти от
представители на международни организации.
По отношение на структурните звена на Агенцията ще продължи не достатъчно
ефективното осъществяване на информационно-аналитичната дейност от значение за
националната сигурност.
Вариант 2 – „Приемане на постановлението”: При този вариант ще се извършват по-надеждни
проверки в процедурата по издаване на разрешения за работа или за извършване на конкретно
възложена задача и дейности в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните,
свързани с изпълнението на стратегически дейности.
Ще се подобри и физическата сигурност на стратегическите обекти при посещения от
страна на представители на международни отганизации.
По отношение на структурните звена на Агенцията ще се оптимизира осъществяването на
информационно-аналитичната дейност от значение за националната сигурност.
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
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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 съществува
опасност от реализиране на заплахи за националната сигурност на страната чрез осъществяване
на терористичен акт, вредителство, диверсия върху стратегически обекти от значение за
националната сигурност със съществени негативни последици върху обществено-политическия
живот и икономическата система на страната, преодоляването на които ще отнеме значително
време и икономически ресурс. Запазването на досегашните правомощия на специализираните
административни дирекции на Агенцията ще доведе до не достатъчно ефективното
осъществяване на информационно-аналитичната дейност от значение за националната
сигурност, която съставлява изключително важна част от упражняваните от структурните звена
на Агенцията компетенции.
Вариант 2 - „Приемане на постановлението”: Няма негативни икономически, социални,
екологични и други негативни въздействия нито за преките, нито за косвените заинтересовани
страни
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”: Опасност от реализиране на възможности за осъществяване на
заплахи за националната сигурност, преодоляването на които ще отнеме значително време и
икономически ресурс, както и недостатъчно ефективното изпълняване на информационноаналитичната дейност от значение за националната сигурност от дирекциите в Агенцията.
Вариант 2 – приемане на предложеното постановление: Предотвратяване на заплахи за
националната сигурност на страната чрез осъществяване на терористичен акт, вредителство,
диверсия върху стратегически обекти от значение за националната сигурност със съществени
негативни последици върху обществено-политическия живот и икономическата система на
страната и оптимизиране на работата на дирекциите в Агенцията.
7. Потенциални рискове: Посочете възможните рискове от приемането на нормативната
промяна, включително възникване на съдебни спорове.
Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от въвеждане на планираните промени.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
□ Ще се повиши
□ Ще се намали
x Няма ефект – Промяната няма да наложи допълнителна административна тежест върху
физическите и юридически лица.
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
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10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
□ Актът засяга пряко МСП
□ Актът не засяга МСП
x Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
□ Да
x 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.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
ППЗДАНС ще бъде публикуван в края на месец декември 2019 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
x 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: ......11.2019 г.
Подпис: ................... Таня Каракаш
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