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Рег. № ПН-1573/17.09.2012г.
Екз. 2

ДО
СЕКРЕТАРЯ
ПО ОТБРАНА И СИГУРНОСТ
НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА
Г-Н ВАСИЛ МАРИНОВ
На Ваш изх.№:02-13-161/11.09.2012г.
По наш вх.№РД-392/11.09.2012г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРИНОВ,
В отговор на Ваше писмо под цитирания номер с покана за участие в
организирано от Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев
заседание на Съвета за външна политика, отбрана и сигурност на 21 септември
2012 г. За насърчаване на обществена дискусия по проектите на Закон за
управление и функциониране на системата за защита на националната
сигурност на Република България, Закон за Държавна агенция „Разузнаване”,
Закон за военното разузнаване и Закон за Националната служба за охрана,
Държавна агенция „Национална сигурност” изразява следното становище по
тези законопроекти:
І. Идеята за подготовката на четирите законопроекта хармонира
изцяло с разписания в т.150 от Стратегията за национална сигурност на
Република България (приета с Решение на Народното събрание от 25.02.2011г.,
Обн. ДВ, бр. 19 от 8.03.2011 г.) принцип, че нормативната уредба в областта на
националната сигурност се изгражда за постигане на единно правно
пространство в сферата на националната сигурност, при което не се допуска
възникване на противоречия между правни норми, институционални и
функционални структури и механизми.
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ІІ. По проекта на Закон за управление и функциониране на
системата за защита на националната сигурност на Република България.
Одобряваме предложения проектозакон, тъй като с него се постига
поставената цел за създаване на обща уредба на системата за защита на
националната сигурност, с отразяване на принципните положения при нейното
изграждане и функциониране, както и контролът върху тази система.
В проекта са отразени направените в хода на работа по подготовката
му предложения на Държавна агенция „Национална сигурност”, вкл. За
разписване на конкретни функции на Съвета по сигурността при
Министерския съвет по определяне на приоритети на работа и определяне на
основни задачи на структурите в системата за защита на националната
сигурност; дефиниране на понятията „национална сигурност”, ”рискове” и
„заплахи”за националната сигурност; изброяване на конкретните структури –
елементи на системата; разписване на функциите на специализираната
постоянна комисия при Народното събрание, която да осъществява
парламентарния контрол върху структурите от системата.
ІІ. По проектите на Закон за Държавна агенция „Разузнаване”,
Закон за военното разузнаване, Закон за Националната служба за охрана.
Приветстваме идеята за създаване на устройствено-функционални
закони и за тези три структури, наред с действащите Закон за МВР, Закон за
Въоръжените сили на РБългария и Закон за ДАНС.
Така се преодолява досега съществуващата непълнота в нормативната
уредба на част от елементите от системата за защита на националната
сигурност, като се използва комплексен подход, с намерение за ясно
разграничаване на „профила” всяка от структурите за сигурност.
ІV. Бележките ни по конкретни текстове на четирите законопроекта
ще бъдат предоставени в рамките на съгласувателните процедури по реда на
Закона за нормативните актове и на Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
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