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СПРАВКА 

ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТА НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (Обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г., изм., бр. 

86 от 1999 г., бр. 64 от 2000 г., в сила от 2000 г., бр. 92 от 2000 г., в сила от 2001 г., бр. 25 от 2001 г., в сила от 2001 г., бр. 111 от 2001 г., изм. и доп., бр. 

18 от 2003 г., изм., бр. 114 от 2003 г., в сила от 2004 г., изм. и доп., бр. 70 от 2004 г., в сила от 2005 г., бр. 76 от 2005 г., изм., бр. 33 от 2006 г., изм. и 

доп., бр. 48 от 2006 г., в сила от 2006 г., изм., бр. 102 от 2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., в сила от 2007 г., бр. 40 от 2007 г., изм., бр. 102 от 2008 г., 

изм. и доп., бр. 108 от 2008 г., изм., бр. 93 от 2009 г., в сила от 2009 г., доп., бр. 12 от 2010 г., бр. 58 от 2010 г., в сила от 2010 г., изм., бр. 88 от 2010 г., в 

сила от 2011 г., бр. 98 от 2010 г., в сила от 2011 г., бр. 60 от 2011 г., в сила от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., в сила от 2014 г., изм. и доп., бр. 

27 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., в сила от 2015 г., бр. 97 от 2017 г.) 

 

№ 
Организация/потребител 

/вкл. начина на получаване на 

предложението/ 

Бележки и предложения 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

1.  Държавна агенция 

„Национална сигурност“ 

Предложението е получено 

на хартиен носител 

Предвид сходството на част от осъществяваните от Държавна агенция 

„Национална сигурност“ и Държавна агенция „Технически операции“ 

дейности, сред ведомствата по чл. 2, ал. 3 от Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд да бъде включена и Държавна агенция 

„Национална сигурност“ (ДАНС). Съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за 

специалните разузнавателни средства(ЗСРС), специални разузнавателни 

средства се осигуряват и прилагат единствено от Държавна агенция 

„Технически операции“, специализирана дирекция „Технически 

операции“ на ДАНС и Министерството на вътрешните работи - за 

специални разузнавателни средства по чл. 10б и 10в от ЗСРС, както и 

специални разузнавателни средства по чл. 10а, в случаите, когато се 

използва служител под прикритие. На следващо място, посочените в 

разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд ведомства са част от системата за защита на 

националната сигурност, както и представляват служби за сигурност по 

смисъла на § 1, т. 1 от Закона за защита на класифицираната 

информация, каквито са и Държавна агенция „Национална сигурност“ и 

Държавна агенция „Технически операции“.  

Констатираната законодателна непълнота в текста на чл. 2, ал. 3 от 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд би могла да бъде 

преодоляна напълно единствено чрез посочване на всички ведомства по 

чл. 20 от Закона за специалните разузнавателни средства. 
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