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І. ОБЩА  ХАРАКТЕРИСТИКА  НА  ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

   

 1.Актуалност и значимост на изследвания проблем 

Националната сигурност е сравнително ново понятие за българското право за 

разлика от законодателството на редица други държави, където тя отдавна заема 

полагащото ѝ се място на висша конституционна ценност. През последните две 

десетилетия националната сигурност беше дефинирана в редица български закони и 

концептуални документи, често с разнопосочни и несинхронизирани определяния за 

нея в отделните актове. Удовлетворява фактът, че след 2015 г. българският законодател 

за кратко време успя да компенсира закъснението, приемайки основополагащи закони в 

тази област. 

В същото време, националната сигурност все още не e получила нова, адекватна 

наказателно-правна защита. Развитието на наказателната политика на Република 

България и приемането на нов Наказателен кодекс (НК)  не се развиват с нужните 

темпове. През последното десетилетие са приети две Концепции за наказателна 

политика – за периода  2009 – 2014 г. и за периода 2020- 2025г. В първата концепция, 

след критичен анализ на действащият Наказателен кодекс, е предвидено изработването 

на нов кодекс. Проектът за нов НК е внесен през 2014г в Народното събрание, но не се 

стига до приемането му. Във втората концепция също се направи критичен анализ на 

НК, но не е предвидено изработване на нов кодекс.     

Действащата правна рамка допуска използване на специални разузнавателни 

средства (СРС) за защита на националната сигурност във връзка с тежки умишлени 

престъпления по глава първа от особената част на Наказателния кодекс, което не 

съответства напълно на променените обществени отношения. Съдържащата се в Закона 

за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) допълнителна възможност за 

използване на специални разузнавателни средства, относно дейности, свързани с 

националната сигурност на практика не намира подробна регламентация.  

Актуалността на настоящото изследване се определя от включването в него на  

няколко значими направления. Първото произтича от необходимостта от научно 

проследяване и анализ на прилагането на нормативни актове в областта на 

националната сигурност. Предпоставка за второто направление е отговорът на 

потребността от разработване на научни подходи за синхронизиране на 

законодателството в областта на националната сигурността с останалите действащи 

нормативни актове в страната. Третото направление е свързано с необходимостта от 

адекватен отговор на разнообразяването на формите и повишаване интензитета на 

рисковете и заплахите за националната сигурност, чрез разширяване възможностите за 

по-ефективно използване на специалните разузнавателни средства . 

Значимостта на настоящето научно изследване се определя от дефинирания 

научен проблем - непрецизна  уредба,  както и нееднородна практика на компетентните 

органи при използването на СРС  за защита на националната сигурност, независимо от 

частичното законодателно регулиране на реакцията на динамичните промени в средата 

на сигурност и обществените отношения. Разрешаването на този научен проблем е в 

отговор на необходимостта от научно изследване и редуциране на нормативния 
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„вакуум“  между специалните закони за защита на националната сигурност и липсата 

на адекватна наказателно-правна защита,  между изискванията към  системата за 

защита на националната сигурност и възможностите  на компетентните органи, 

ефективно да използват СРС.  

  2. Обект и предмет на изследването 

Обект на настоящото дисертационно изследване е състоянието на специфичния 

кръг от нормативно регулираните обществени отношения, свързани с използване на 

СРС за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки умишлени престъпения и 

за защита на националната сигурност. 

Предмет на изследването е съвкупността от основополагащи теоретични 

положения за същността  на националната сигурност и на специалните разузнавателни 

средства, както и практически подходи при анализиране  на специфични процедури на 

използването на СРС, функциите и дейностите на компетентните органи. 

3. Цел и изследователски задачи 

Целта на изследването е разкриване на актуалното състояние на организацията 

на използване на специални разузнавателни средства за предотвратяване, разкриване и 

разследване на тежки умишлени престъпления  и за защита на националната сигурност, 

и набелязване на насоки за нейното усъвършенстване.  

За постигане на целта на изследването се решават следните основни задачи: 

1. Преглед на теоретично-концептуалните основи на използването на специални 

разузнавателни средства за защита на националната сигурност. 

2. Разкриване на актуалното състояние на организацията за използване на 

специални разузнавателни средства за защита на националната сигурност; 

3. Дефиниране и предлагане на насоки за усъвършенстване на използването на 

специални разузнавателни средства за защита на националната сигурност и 

разработване на концептуален модел за това. 

Обхватът на изследването се определя от реализацията на неговата цел в 

правната рамка на съществуващата към момента уредба за използване на СРС за 

предотвратяване , разкриване и разследване на тежки умишлени престъпления, и по 

отношение на дейности, свързани със  защитата на националната сигурност. 

С ограниченията в дисертационното изследване са изключени  прилаганите  

методи, извън обхвата на специални разузнавателни средства - специфични 

разузнавателни, контраразузнавателни, полицейски, военни и други методи, средства и 

прийоми за събиране, обработване, анализиране и съхранение на класифицирана 

информация , използване на специални технически средства и др. В изследването са 

използвани единствено некласифицирани източници на информация. 

4. Научна хипотеза 

Основна хипотеза на научното изследване:  Детайлното изследване на  

нормативната уредба и практиките на службите за сигурност може да подпомогне 

усъвършенстването на модела за използване на специални разузнавателни средства и 

повишаването ефективността на защитата на националната сигурност.  

 Резултатите от изследването способстват за разработване на научни и научно-

приложни подходи, на действени модели за усъвършенстване на организацията и 

нормативната уредба за използването на СРС, чрез синхронизиране на специалното 
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законодателство и наказателно-правните норми. 

Научна новост в дисертационното изследване е прилагането на прецизно 

подбран набор от научни инструменти за изследване на актуалното състояние на 

нормативната уредба и практика, и дефиниране на модел за използване на СРС за 

защита на националната сигурност .  

5. Методология на изследването 

Научноизследователски инструментариум за верификация на основната 

хипотеза на изследването: 

1. Ретроспективен  анализ на развитието на правната уредба , свързана с 

дейности за защита на национална сигурност и използване на СРС 

2. Сравнителен анализ на нормативни актове на други държави в изследваната 

област и възможности за адаптация на добрите решения  в националната  

законодателство; 

3. Научно- експертно емпирично изследване за оценка на ефективността на 

настоящия модел за използване на СРС в Република България; 

4. Анализ на резултатите и синтез на предложения и разработване на 

концептуален модел за усъвършенстване на националните практики за използване на 

СРС за защита на националната сигурност.  

5. Анализ на контрола при използване на СРС и предложения за повишаване на 

неговата ефективност. 

 

 ІІ.СТРУКТУРА  И   СЪДЪРЖАНИЕ  НА  ДИСЕРТАЦИОННИЯ   ТРУД

   

 1.Структура на дисертационния труд 

     Структурата на дисертационния труд е свързана с целта и 

научноизследователските задачи на изследването. Състои се от увод, три глави, общи 

изводи и заключение, списък с използвани източници и приложения. 

     2. Съдържание на дисертационния труд 

        В увода е аргументирана необходимостта от изследването, неговата 

актуалност и значимост. Дефинирани са научната хипотеза, обекта и предмета на 

изследването, целта и поставените научноизследователски задачи. Посочена е 

методиката на изследването. 

 Глава първа: Теоретични основи на защитата на националната 

сигурност и използването на специални разузнавателни средства се състои от пет 

параграфа и основно е с теоретична насоченост. В нея е изяснен основния понятиен 

апарат, относно същността на националната сигурност и нейната защита, системата от 

компетентни органи в областта на националната сигурност в Република България и в 

други страни. Изяснени са и основни понятия при използване на специалните 

разузнавателни средства – оперативни способи, органи.  Посочени са основополагащи 

положения, свързани с основните права на човека в международно-правен аспект и 

съгласно националното ни законодателство.  

 В параграф 1.1 е изследвано от теоретична гледна точка понятието             

„защита на националната сигурност“.  Анализирани са различни дефиниции за  

национална сигурност, като научен термин и легално определение. Посочени са 
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базовите понятия, свързани със защитата на националната сигурност в Република 

България :  „Система за защита на националната сигурност“  ; „Разузнавателна 

общност“ ;  „Риск за националната сигурност“ ;  „Заплаха за националната сигурност“ ;  

„Криза“. Следващата съществена част от понятийния  апарат, използван за целите на 

изследването е дефиницията на „ Стратегически  обекти и дейности, от значение за 

националната сигурност“.  

 В параграф 1.2 се разглежда актуалното състояние на системата за 

национална сигурност в Република България. Изброени са част от компетентните 

органи в системата и техните  правомощия, свързани с областта на изследването : 

Народно събрание, президент и Консултативен съвет за национална сигурност, 

Министерски съвет и Съвет по сигурността, Министерство на вътрешните работи, 

Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, Служба 

„Военно разузнаване“  . 

 В параграф 1.3 е представен  кратък обзор на системи и наказателно-

правни аспекти на националната сигурност в други държави, както и  Европейско 

сътрудничество в областта на сигурността. 

 Изборът в сравнително-правния анализ е направен, с оглед двете 

противостоящи системи за национална сигурност – на  САЩ и на Руската федерация.  

 Формулирани са и съответните изводи за системите за национална сигурност. 

               Защита на националната сигурност на САЩ : конституционното устройство 

на президентската република определя и централизацията на правомощията по 

управлението на системата за национална сигурност. Разузнавателната общност на 

САЩ се ръководи от Директор на националното разузнаване, назначаван от 

президента, със съгласие на Сената. Ръководителите на агенциите и отделите за 

разузнаване се назначават от президента, по предложение на Директора на 

националното разузнаване; колективни органи на системата за национална сигурност 

на САЩ са Съвета за национална сигурност, Комитетите към него, Агенциите и 

отделите за разузнаване към министерства и ведомства; целта на системата за 

национална сигурност на САЩ е интеграция на политиките и процедурите в областта 

на националната сигурност, с ясно дефиниран акцент върху дейността на Министерство 

на отбраната, включително видовете въоръжени сили; независимо от нормативната 

децентрализация и споделянето на отговорности, президентът има определяща роля и 

при неговата смяна обикновено се сменя не само висшето професионално ръководство 

на националното разузнаване, но и неговите приоритети. 

  Защита на държавната  безопасност на Руската федерация (Русия): 

Доктринално, държавната безопасност на Русия е разделена на области - военна и 

отбранително-промишлена сигурност, международна сигурност, икономическа 

сигурност, държавна и обществена сигурност, антитерористична сигурност и 

информационна сигурност;  президентът на Русия назначава на длъжност, след 

консултации със Съвета на федерациите, ръководителите на прокуратурата, 

ръководителите на федералните изпълнителни органи, в т. ч. и ръководителите на 

службите, отговарящи за държавната безопасност. Президентът представя за 

назначение на Съвета на федерациите  председателите и съдиите от Конституционния 

съд и от Върховния съд. Той назначава председателите и съдиите на другите федерални 
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съдилища. Президентът председателства и Съветът за безопасност на Руската 

федерация; Функциите на Съвета за безопасност и на системата от органи за защита на 

сигурността на РФ се регламентирани във Федералния закон за безопасност;  

Специални служби за защита на държавната безопасност в Русия са Федералната 

служба за безопасност( ФСБ), Служба за външно разузнаване (СВР), Военните служби;  

Разузнавателната дейност на Русия се осъществява съгласно Закона за външното 

разузнаване (ЗВР) от следните служби: - Службата за външно разузнаване ; - Главното 

разузнавателно управление на Министерството на отбраната ; - Федералната служба за 

безопасност. 

 Посочени са накратко наказателно-правни аспекти на националната 

сигурност във Франция и Федерална република Германия  (ФРГ, Германия). 

 В  НК на Франция са дефинирани „основни интереси на нацията“ - „нейната 

независимост, целостта на територията й, нейната сигурност, републиканска форма на 

институциите й, средствата й за защита на дипломацията, защита на населението във 

Франция и чужбина, околната й среда и основните елементи на научния и 

икономически потенциал и културно наследство“.  

 Съгласно Наказателен кодекс от 1998 г., на Германия въоръженото 

подкопаване на съществуването на Федералната Република или промяна на 

установения в нея конституционен ред е изменническо престъпление. Използване на 

сила или заплашване за да се включи територията на една от провинциите изцяло или 

частично в друга територия или да отдели част от една от провинция, също е 

изменническо престъпление срещу „територията“. Разузнавателната дейност в полза на 

чужда държава или даването на съгласие за осъществяване на такава дейност е тежко 

престъпление. Квалифициран състав е когато тази дейност засяга отбраната на 

Германия Обособени са и състави, в глава първа, дял трети от специалната част 

„Престъпления, които застрашават демократичната правова държава“. 

 Независимо от различната нормативна интерпретация за измяна, 

предателство , шпионство и други състави, в посочени уредби те са разделени в две 

основни групи – престъпления срещу вътрешната сигурност и престъпления срещу 

външната сигурност. От гледна точка на използване на СРС за тези престъпления, това 

разделяне е от значение, с оглед действието на Конституцията, компетентността на 

съответната служба за сигурност, реда и условията при които, същата има право да 

използва СРС. 

  Европейско сътрудничество в областта на сигурността. 

 Членството на Република България в НАТО и Европейския съюз формират 

изисквания за функциониране на системата за национална сигурност в общи съюзни 

рамки в областта на отбраната и вътрешната сигурност. От съществено значение за 

повишаване на ефективността е европейското сътрудничество в областта на 

сигурността. В тази насока са анализиране накратко, приетата от Европейският съвет 

през 2003 г. Европейската стратегия за сигурност (ЕСС), в която за първи път са 

определени принципите и ясни цели за отстояване интересите на ЕС в областта на 

сигурността. Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) е неразделна част от 

общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) на Европейския съюз. С 

приемането от Европейският парламент на „Глобална стратегия за външната политика 
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и политика на сигурност на Европейския съюз“ („Глобална стратегия на ЕС“), през 

2016 г. беше приет доклад с констатации за постигнат бърз напредък в 

сътрудничеството с НАТО, и за дейността на Европейския фонд за отбрана на 

Комисията. Европейската комисия прие Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност 

2020-2025 с основни акценти поставени върху необходимостта от колективно 

противодействие на значими рискове и посегателства за националната сигурност на  

всяка европейска страна и за общата европейска сигурност. 

 Анализът на изследваните актове на ЕС разкрива и някои възможности за 

усъвършенстване на българското законодателство:  нормативни решения за контрол и 

наблюдения на преките чуждестранни инвестиции, особено в стратегически дейности и 

отрасли, като превенция при защитата на националната сигурност;  повишаване на 

оперативната съвместимост, унифициране на процедурите и сходни законодателни 

решения в рамките на ЕС, относно замразяване на финансови средства, на финансови 

активи или на икономически приходи, не сами по отношение на предотвратяване на 

тероризма и свързаните с него дейности;  актуализиране на престъпленията срещу 

околната среда;  новиране на уредбата относно компютърните престъпления и др. 

 В параграф 1.4 е изследвано взаимодействието на основните права на 

човека и защитата на националната сигурност. Посочени са основополагащи 

международни актове, които регламентират правата на човека -  Всеобщата декларация 

за правата на човека и  Международния пакт за гражданските и политическите права 

(МПГПП),  с които се определя баланса между личните права и правата на обществото. 

Санкционната функция на държавата среща винаги преграда, пред неоснователното 

навлизане в личната сфера на гражданите, защитена с високите стандарти, приети в 

международното право. 

В европейско законодателство са очертани принципите,   залегнали в 

Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС). Намесата 

на държавните власти в сферата на личните права е недопустима освен в случаите, 

предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на 

националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на 

страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и 

морала или на правата и свободите на другите. Националната сигурност е изведена като 

самостоятелна правно защитена ценност, в интерес на която допуска временно 

ограничаване на основни права .  

Представен е анализ на основните права на гражданите, съгласно  

Конституцията на Република България.  В релевантните, за изследването разпоредби  

относно неприкосновеността на личния живот и неприкосновеността на жилището се 

допуска временно ограничаване на конституционни права, само в случаите предвидени 

в закон . Конституционният законодател не е възпроизвел в тези разпоредби  и 

останалите предпоставки на чл.8, т.2 от  КЗПЧОС. 

В трите разпоредби, относно неприкосновеността на  личен живот, жилище и 

кореспонденция, не се съдържа като предпоставка за ограничаване на права  защитата 

на националната сигурност, за разлика от разпоредбите, относно местожителството, 

свободата на съвестта, на мисълта, на вероизповедание  и право на информация.  

При ограничаване на неприкосновеността на кореспонденцията, 
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конституционния ред е най-стриктен – прилага се с разрешение на съдебната власт, 

когато това се налага за разкриване или предотвратяване на тежки престъпления. От 

буквалното тълкуване на трите разпоредби  би могло да се направи погрешното 

заключение , че от изброените права най-лесно би се ограничило правото на лична 

неприкосновеност – конституционното изискване е само ограничението да е 

предвидено в закон. Възможно е да се наложи и от орган извън съдебната власт за 

деяния, съставляващи освен тежки престъпления, но и заплаха за националната 

сигурност и др. Същевременно, най-трудно може да се ограничи неприкосновеността 

на кореспонденцията.  

Систематичното тълкуване на конституционната норма, със съдържащия се по 

висок конституционен  стандарт за защита на кореспонденцията и съобщенията, от 

една страна и на конституционните норми, уреждащи неприкосновеността на личния 

живот и на жилището, от друга страна, води до извода , че този висок стандарт, респ. 

по-рестриктивен режим относно възможностите за ограничаването на права следва да 

се приложи и към правата на неприкосновеност на личния живот и на жилището.  

За да не се налагат подобни противоречиви тълкувания е необходимо да се 

синхронизират редът и условията за ограничаване на трите основни права. 

 В параграф 1.5 са представени същността на специалните разузнавателни 

средства и оперативни способи за тяхното прилагане.  

А)В началото на параграфа са очертани основополагащите теоретични основи на 

използването на специални разузнавателни средства , съгласно доктрината, с цитирани 

научни изследвания и техните автори. 

Посочено е нормативното развитие в  исторически аспект на дейностите за таен 

контрол и събиране на информация, регламентирани на законово ниво в Закона за 

народната милиция от 1976 г.  За пръв път в законодателната уредба на Република 

България терминът „специални разузнавателни средства“ е употребен в Закона за 

националната полиция от 1993 г. 

Съгласно отменения Закон за специалните разузнавателни средства от 1994г. 

„специални разузнавателни средства“ са средствата, които се използват за наблюдение, 

подслушване, проследяване, проникване, фотографиране, филмиране, видео- и/или 

звукозапис и проверка на кореспонденцията, предназначени за получаване на 

необходимата информация без знанието или въпреки изричното несъгласие на 

контролираните лица. Дефиницията по действащия Закон за СРС е следната: 

„Специални разузнавателни средства са техническите средства и оперативните способи 

за тяхното прилагане, които се използват за изготвяне на веществени доказателствени 

средства – кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи, фотоснимки и белязани предмети“.  

Междувременно в наказателния процес специалните разузнавателни средства се 

уреждат с три години по-късно, след първия ЗСРС и то в непълен обем. В НПК(отм.) се 

изброяват тежки умишлени престъпления, за които веществени доказателствени 

средства(ВДС), са и кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи и фотоснимки, включително 

на белязани предмети, изготвени по реда на този кодекс. Освен при тази хипотеза, 

използването на СРС е допустимо при предварителна проверка. Едва в действащия 

НПК специалните разузнавателни средства се регламентирани като способ за доказване 

на престъпна дейност, наред с останалите седем процесуални способа. 
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Б) На следващо място, са анализирани оперативните способи за прилагане на 

СРС – наблюдение, подслушване, проследяване, проникване, белязване, проверка на 

кореспонденцията, контролирана доставка, доверителна сделка  и служител под 

прикритие. Очертани са механизмите на прилагането им, както и проблеми, при 

взаимодействието между компетентните органи при тяхната  подготовка и реализация. 

В) В последната част на параграфа са анализиране способите при 

международноправно сътрудничество, относно действия по разследването и други 

процесуални действия, съгласно:   Закона за европейската заповед за разследване ; 

Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси от 1959г   ( 

ЕКВНВ) ;  Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси 

между държавите – членки на ЕС от 2000г.  и други. 

 В края на глава първа са направени следните изводи : 

    1.В резултат на изследването на нормативните актове, са констатирани 

затруднения в  синхронизираното им прилагане, произтичащи от липса на унификация 

на механизмите за защита на националната сигурност в специалните закони и в 

наказателно-правен аспект. Основен проблем е и дефинирането на националната 

сигурност като наказателно-правно понятие.  

   2.Извършен е ретроспективен анализ на развитието на националното 

законодателство в областта на използването на СРС, чиито резултати разкриват 

възможности за неговото усъвършенстване  и хармонизирането със съюзното право 

  3.С решаването на първата основна задача на научното изследване са 

дефинирани нерешени въпроси относно актуалното състояние на 

нормотворчеството и правоприлагането в областта на националната сигурност и 

нейното място в наказателно-правната материя, които ограничават пълноценната 

реализация на оперативните и разследващите функции на държавните органи при 

прилагането на  ЗСРС. 

 

       Глава втора: Организация за използване на специални разузнавателни 

средства , се състои от три параграфа. В параграф 2.1 са представени модели за 

използване на специални разузнавателни средства.  В тези модели  се отчита 

спецификата на нормативно поставените задачи и възможностите за успешна 

реализация на целта на използването на СРС – за предотвратяване, разкриване и 

разследване на престъпления и за защита на националната сигурност  
Съответно в подпараграф 2.1.1. е изследван модела за използването на 

специални разузнавателни средства за предотвратяване, разкриване и разследване на 

престъпления. 

В синтезиран вид е посочен и редът за използване на тайните способи за контрол 

и събиране на информация, свързани с престъпна дейност и за защита на националната 

сигурност, в законодателството на други държави , като  по-съществените разлики с 

българската уредба са отбелязани на съответното систематично място. Важна 

особеност е, че в част от държавите, посочени в изследването прихващането на 

телефонни, устни , електронни и други комуникации се осъществява  по една и съща 

нормативна процедура. В българското законодателство, използване на СРС и 
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съхраняване, предоставяне на „трафични данни“ са уредени в два нормативна акта – 

ЗСРС и ЗЕС, респ. в две процедури. 

А)Тежки умишлени престъпления, за които се допуска използване на СРС  

От съществено значение, в разглежданият модел е престъплението, за което се 

иска използване на СРС да е от лимитивно изброените тежки умишлени престъпления  

в ЗСРС и НПК. В условията на международно сътрудничество е предвидено 

изключение, при което СРС могат да се ползват и за други престъпления, които 

изрично са посочени в международния договор. 

В чуждото законодателство подходът при определяне на допустимите 

престъпления, за таен контрол е различен. Съгласно Кодекса на САЩ престъпленията , 

на федерално ниво, за които може да се иска прихващане са изброени в над сто 

двадесет и осем параграфа  , наказуеми с лишаване от свобода повече от 1 година. 

Прихващане на телекомуникация , съгласно НПК на Германия е допустим секретен 

способ за особено тежки престъпления,  престъпления срещу държавното устройство –

наказуеми с лишаване от свобода до 10 години , както и за изброени над 90 

престъпения, които в преобладаващата си част са наказуеми с лишаване от свобода до 

5 години и престъпления с по-леки наказания – лишаване от свобода до 3 години, до 2 

години , дори и до 1 година.  В  Русия тайни оперативни мероприятия и разследвания се 

осъществяват за умишлени престъпления, наказуеми с лишаване от свобода: със средна 

тежест – до 5 г., тежки – до 10г., или особено тежки престъпления - над 10г. 

Б) Лица и обекти, спрямо които се използва СРС. Компетентни органи. 

Посочено е  в този пункт, че СРС могат да се използват по отношение на 

определени в закона лица и обекти. Относно обектите, в Решението по дело Екемджиев 

и други срещу България,  постановено на 11.01.2022г, ЕСПЧ подлага на критика тази 

възможност в закона, тъй като приема, че „….терминът „ обекти“  в ЗСРС не е 

дефиниран по начин, който гарантира, че не може да служи като основа за безразборно 

наблюдение…“ 

Специфично приложно поле за използване на СРС е и за опазване на живота 

или имуществото на лица, които са дали писмено съгласие за това, както и спрямо 

свидетел по наказателно производство, който е дал съгласието си за това, за 

установяване на престъпна дейност на други лица. Отделен случай на използване на 

СРС, е предвиден по ЗЗКИ с декларация-съгласие от лице, с оглед проучването му за 

получаване на достъп до ниво „строго секретно“. 

Изброени са органите, които съгласно закона , с оглед  компетентността си 

могат да искат използване на СРС.  Изключение са случаите на международно 

сътрудничество, където компетентния орган в повечето процедури е ВКП. 

Относно заявителите, съществува отклонение от правилата при искане за 

използване на СРС за престъпления, осъществени от съдия, прокурор или следовател. 

Второто отклонение от правилата е хипотезата на искане за използване на СРС за 

предотвратяване на терористични и свързани с тях престъпления 

В) Искане за използване на СРС 

Анализиран е реда за изготвяне на писмено мотивирано  искане от съответния 

административен ръководител или от наблюдаващия прокурор, както и  изискванията 

към съдържанието. 
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 При практическото приложение, затрудненията на заявителя и отказите от съда 

са свързани с  изпълнение на следните съществени изискванията към съдържанието на 

искането:  да са посочени факти и обстоятелства, даващи основание за предположение, 

относно престъпна дейност. Тази информация, все още не представлява достатъчни 

данни, защото при тяхното наличие се образува досъдебно производство и 

предположението за престъпна дейност е основателно;  предположенията да са 

насочени към определено лице или обект;  съпричастност на лицето към описаното в 

искането тежко умишлено престъпление.  

За специфични случаи на използване на СРС, законът изисква прилагане на 

допълнителни документи към искането:  в случаите на застрашено лице или свидетел 

по наказателно производство към искането се прилага и писменото съгласие на лицето, 

спрямо което ще се използват СРС;  при хипотезата на искане за служител под 

прикритие се представя писмена декларация от този служител ;   при проучване на лице 

за предоставяне на достъп до строго секретна информация по ЗЗКИ се представя 

декларация от проучваното лице.  

Г) Разрешаване използването на СРС 

Изследвани са най –съществените етапи от процедура по произнасяне от съда, 

съгласно разпоредбите на  НПК и ЗСРС. Органите предоставят искането за специални 

разузнавателни средства до председателите на СГС, съответните окръжни или военни 

съдилища или до оправомощен от тях заместник-председател.    

В ЗСРС е регламентирана специалната подсъдност за престъпления, извършени 

в съучастие с магистрати.  

Накратко е представен и сравнителен анализ, с процедурите в други страни. 

В Кодекса на САЩ, са уредени подобни процедури за искане и разрешаване на 

таен контрол, чрез наблюдение, проследяване и др. Съгласно Федералния закон за 

криминалната полицияна Германия лични данни се събират, чрез използване на 

специални средства от федералната полиция.Секретните способи са изброени и в НПК,  

сред които е и „агент под прикритие“, който способ се използва за престъпления от 

„голямо значение“ . В Русия секретните способи са част от оперативно-издирвателната 

дейност на компетентните органи и се разрешават от съда. В случай на отказ, заявителя 

има право на жалба пред по-горния съд . Пробна покупка, контролирана доставка, 

оперативен експеримент или оперативно въвеждане на длъжностни лица от органи, 

извършващи оперативно-издирвателни дейност се изпълняват въз основа на резолюция, 

одобрена от ръководителя на органа. Контрол,  запис на разговорите и други тайни 

способи за разследване са уредени в НПК на Русия, вкючително и процедура, близка до 

тази по ЗЕС. 

Д) Прилагане на специални разузнавателни средства 

Посочени са специфичния ред и условия за прилагане на СРС. След 

постановяване на съдебно разрешение за използване на СРС е необходимо издаване на 

писмено разпореждане за прилагане от ръководителите на прилагащите структури. 

Налице е смесен фактически състав, включващ волеизявление на орган на съдебната 

власт и на органи на изпълнителната власт. В съответствие с изискванията на 

нормативната уредба, писменото разпореждане за прилагане се дава от председателя 

или оправомощен заместник-председател на ДАТО или ДАНС, от главния секретар на 

https://web6.ciela.net/Document?documentId=2134163459&dbId=0&iconId=1&structureId=0,85760,85773,85785&stateObject=%7b%22kind%22:%22treeStructure%22,%22url%22:%22%2FTree%2FJsonAllItemsTree%3FstructureId%3D85785%26dbId%3D0%26onlyInForce%3Dtrue%26onlyRepealed%3Dfalse%26structNav%3D3_x%22%7d
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МВР или негов заместник. При използване на оперативния способ „служител под 

прикритие“ разрешението за прилагане се дава единствено от главният секретар на 

МВР или оправомощен заместник. Освен структурите на ДАТО и СД „Технически 

операции“ на ДАНС и МВР, другите структури - ДАР и Служба „Военно разузнаване“ 

могат да прилагат СРС в рамките на своята компетентност. С редакция на ЗСРС през 

2015г се допълниха правомощията на прилагащите структури, да не започнат или да 

прекратят прилагането, когато е дадено разрешение за престъпление, извън посочените 

в закона или при явна фактическа грешка в искането или разрешението.   

Изключение прилагането на СРС да започва след разпореждане на ръководителя 

на прилагащата структура, е започване в неотложни случаи веднага след получаване на 

съдебното разрешение, за което се уведомява ръководителя на прилагащата структура. 

Уведомяването се документира и впоследствие се дава писмено разпореждане. При 

подобна реакция се отчита динамиката на развитието на  престъпна дейност.  

За постигане на бързина и ефективност при използване на СРС, законът 

позволява  по искане на заявителя и при техническа възможност информацията да бъде 

предоставена чрез непосредствен достъп до автоматизираната информационна система 

с цел своевременна реакция. Законодателното решение е удачно в случаи на динамично 

протичащи изпълнителни деяния и необходимост от фактическа и правна реакция. 

Отличителна характеристика на прилагането на СРС е времевата му 

ограниченост в определени от закона и от съда срокове.Разпоредбите , относно срока и 

прекратяване на прилагането са законовите гаранции за спазване конституционните 

права на гражданите, които се ограничават за определен период от време.  

В искането за използване на СРС, заявителят задължително излага мотиви за 

необходимата продължителност на срока, с оглед и на очакваните резултати от 

прилагането на заявените способи.  Основателността на мотивите се преценява от съда  

и  той може да разреши по-кратки срокове от заявените. При искане за продължаване 

на срока , заявителят следва да докаже пред съда постигнатите резултати до момента от 

прилагането на СРС  При неуспех  съдът  отказва продължаване на срока.  

Е) Използване на резултати от прилагане на СРС 

Моделът за използване на СРС е създаден и ориентиран към получаване на 

информация, с доказателствена стойност, която впоследствие се използва в съда. 

Резултатите от прилагането на СРС се изпращат от прилагащата структура на заявителя 

на хартиен или друг носител. Незабавно се изпращат и получените от контролираната 

доставка или доверителната сделка вещи, а по искане на заявителя - снимки, записи, 

скици, планове.  

Изключение от посоченото правило е разпоредбата в ЗСРС, относно 

информацията, получена при прилагане на СРС за предотвратяване на престъпления по 

глава първа от особената част на НК,  по отношение на дейности, свързани със 

защитата на националната сигурност, която се съхранява от специализирана, 

териториална дирекция или самостоятелен териториален отдел на Държавна агенция 

„Национална сигурност“, от служба „Военно разузнаване “ или от Държавна агенция 

„Разузнаване“ за срок до 15 години. Срокът започва да тече от прекратяване на 

прилагането на специалното разузнавателно средство. 

 Съотношението между броя на изготвени ВДС и броя лица за които са 
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прилагани СРС  бележи негативна тенденция -  от  55-56 % за 2017г и 2018г  до 34-36 % 

за 2019 г. и 2020 г., т.е. само в една трета от случаите прилагането на СРС е завършило 

с изготвяне на веществено доказателствено средство.  

Въпросът за доказателствената сила на данните от използването на СРС е решен 

в НПК - обвинението и присъдата не могат да се основават единствено на тези данни. 

Разпоредбата е една от гаранциите за разкриване на обективната истина в наказателния 

процес, за който част от основните принципи са  състезателност, равни права на 

страните, непосредственост при събиране на доказателствения материал и други.  

В подпараграф 2.1.2 е анализиран модела за използване на специални 

разузнавателни средства за защита на националната сигурност  

В ЗСРС се допуска използването на СРС и по отношение на дейности , свързани 

със защитата на националната сигурност както и по отношение  на лица и обекти, 

свързани с националната сигурност.  С промяната на ЗСРС през 2015г, тази възможност 

изрично бе обвързана с извършване на тежко умишлено престъпление, сред изброените 

в закона. 

  А) В изследваното законодателството на други държави  защитата на 

националната сигурност  е регламентирана като самостоятелно основание за  

използване на тайни способи за контрол и събиране на информация.  

Една от най- подробните уредби за защита на националната сигурност е тази на 

САЩ, като  най-важните актове в изследваната област са –  Законът за съобщенията от 

1934г.,  Законът за националната сигурност 1947 г.,  Законът за Централното 

разузнавателно управление от 1949г,   Законът за надзор на външното разузнаване от 

1978 г., Патриотичен акт (Patriot Act) от 2001г, Законът за свободата на САЩ(USA 

Freedom) от 2015г и др. Процедурата за искане и разрешаване на наблюдение за защита 

на националната сигурност от външни заплахи и чужди сили е регламентирана в Закон 

за надзор на външното разузнаване.  

На определен етап, развитието на уредбата и прилагането й  предизвиква 

критична реакция от Европейския съюз, както и от отделни европейски държави.  

През 2016г. е прието  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1250 на Европейската 

Комисия,  съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

относно адекватността на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в 

отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield) . С този акт се регламентират 

механизмите за сътрудничество и баланс на интересите, в сферата на личните данни и 

сигурността. 

В Германия специални закони,  уреждащи  процедури за таен контрол и 

събиране на информация са Законът за федералната полиция (Bundespolizeigesetz) от 

1994г ,  Законът за  Федералната служба за защита на Конституцията(BVerfSchG), 

Законът за военната контраразузнавателна служба(MADG) от 1990г, Законът за 

Федералната разузнавателна служба(BNDG) от 1990г , Законът за Федералната служба 

за криминална полиция (BKAG) от 2017г.  

Тези процедури са допустими по изключения, предвидени в Основния закон 

(Конституцията) на Германия. Разпоредбата на чл.10 от Основния закон повелява, че 

тайната на кореспонденцията и тайната на пощенските и телекомуникационните 

услуги са неприкосновени, но при определени услови, с разрешение на орган, извън 

https://6rg4ciga5um53txvgzl3k5muau-jj2cvlaia66be-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Patriot_Act
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съдебната система, могат да се предприемат ограничителни мерки. Съгласно чл.13 от 

Основния закон - домът е неприкосновен и само с разрешение на съд може да се 

наложат ограничителни мерки.  

 Ограничителните мерки и тайните способи за контрол могат да се наложат, 

съгласно Закон за ограничаване на тайната на писма, поща и телекомуникации (Закона 

G-10) ако има действителни предположения, че някой е заподозрян в съпричастност 

към обособени в девет групи престъпления.  

В Русия съгласно Федералния закон  „Относно оперативно-издирвателната 

дейност“ са допустими тайни средства за контрол и събиране на информация за защита 

на националната сигурност – за събития или действия (бездействие), които 

представляват заплаха за държавната, военната, икономическата, 

информационната или екологичната сигурност на Руската федерация. 

Правото да извършват оперативно-издирвателни дейности се предоставя на 

следните оперативни органи: 1. органи на вътрешните работи на Руската федерация ; 2. 

органи на федералната служба за безопасност;  3. Федерален  орган в областта на 

държавната охрана ; 4. Митнически органи на Руската федерация; 5. Служба за външно 

разузнаване; 6. Федерална служба за изпълнение на  наказания. 

В Закона за ФСБ е регламентирана процедурата за използване на негласни 

методи и средства за събиране на информация , свързана с контраразузнавателната 

дейност и  борбата с тероризма. Контраразузнавателните мерки,ограничаващи правата 

на гражданите  са разрешават от съд. Отказът на съдията да разреши мерките за 

контраразузнаване може да се обжалва пред по -горен съд.  

Видно от краткия преглед на основните положения в процедурите, защитата 

на националната сигурност в САЩ, Германия и Русия е предвидена като 

самостоятелно основание за използване на тайни способи за контрол и събиране на 

информация. Тази възможност е допусната в Конституцията на съответната страна и 

подробно регламентирана в специалните закони. За разлика от процедурите в САЩ и 

Русия, където съдът разрешава тайните способи и контрол, в  Германия орган , извън 

съдебната власт се произнася  за тези мерки, когато са свързани със защитата на 

националната сигурност. В уредбата на САЩ и Германия е предвиден ред за 

уведомяване на засегнатото лице, докато в Русия такъв ред не е регламентиран. 

Приложното поле на тези ограничителни мерки и в трите изследвани страни, са с 

приоритети насочени към външни заплахи. Държавната мощ на САЩ, Германия и 

Русия и значимата им роля в световен мащаб, предопределя изложените 

характеристики.  

Б) В българското законодателство защитата на националната сигурност не е 

самостоятелно основание за използване на СРС, поради което се изисква 

установяване и на признаци на престъпна дейност 

 Действащият ЗСРС урежда следните процедури на използване на СРС за защита 

на националната сигурност, относно: 1. подготвящо се, извършващо се или извършено 

тежко умишлено престъпление, сред изброените в закона; 2. предотвратяване на 

престъпления, свързани с терористична дейност; 3. предотвратяване на тежки 

умишлени престъпления по глава първа от особената част на  Наказателния кодекс, с 

по-дълъг срок на прилагане.  
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Посочените втора и трета процедура съдържат специален ред и условия, но те са 

относими само за престъпления по глава първа от особената част на НК. Всички 

останали хипотези при защитата на националната сигурност, заедно с престъпни 

състави, систематизирани в другите глави от особената част на НК, допускат 

използване на СРС по общия ред, който не отчита спецификата на националната 

сигурност.  

 Специалният ред и условия за използване на СРС за предотвратяване на 

престъпления, относими към националната сигурност са уредени в чл.13, ал.4 и чл.14, 

ал.3 ЗСРС. Двете разпоредби са допълнени с приемането на Закон за противодействие 

на тероризма и съгласно първата от тях искането за използване на специални 

разузнавателни средства за предотвратяване на терористични и свързани с тях 

престъпления се подава от главния прокурор на Република България, председателя на 

Държавна агенция "Национална сигурност", председателя на Държавна агенция 

"Разузнаване", директора на служба "Военно разузнаване " или оправомощени техни 

заместници и от главния секретар на МВР." Тази разпоредба съдържа няколко 

специфични характеристики:  

- особена цел за използване на СРС – предотвратяване на престъпления; 

- определен кръг от престъпления, основно от глава първа от особена част на НК 

- специална компетентност на заявители на СРС;   

- вид на производството, в хода  на което се иска СРС. 

Първата характеристика, е свързана с обстоятелството, че използването на СРС е 

само за предотвратяване на престъпления – превантивна дейност, преди извършването 

им. Като източник на автентично тълкуване на понятието „предотвратяване“ на 

престъпления използвано и в друга разпоредба на закона, следва да се имат предвид 

разискванията , проведени при обсъждане на законопроекта в пленарно заседание на 

17.09.2015г, относно сроковете по тази разпоредба. Следващата специфика на 

специалния ред по чл.13, ал.4 ЗСРС е относно изброения кръг на престъпления – тези, 

свързани с тероризъм , по глава първа от Особената част на НК, както и документни 

престъпления, с цел улесняване на терористична дейност  и явното подбуждане към 

извършване на такава дейност - уредени, съответно в глава девета и глава десета НК.  

С  препращане към престъпления  и извън глава първа от особената част на 

НК, законодателят преодолява „дефицитите“ от систематизирани състави против 

Републиката. Подобна техника, с включване на нови състави, ще бъде предложена и в 

глава трета на изследването.  

Специалната компетентност на заявителите е третата особеност в процедурата – 

освен посочените ръководители на институции, респ.техни заместници, никой друг 

няма право да иска СРС по този ред. При обсъждане на разпоредбата в Народното 

събрание, с оглед новите правомощия на главния прокурор да иска използване на СРС, 

са направени множество критични бележки. Би могло да се предположи, че е ползван 

опит от други правни системи, посочени вече в изследването -   САЩ, Германия и др.  

На следващо място, относно правомощията на главния прокурор по чл.13, ал.4 

ЗСРС заслужава да се анализира вида на производството,  в хода  на което се иска СРС, 

тъй като следва да се направи извод , чрез систематично тълкуване. 

При образувано досъдебно производство,  наблюдаващ прокурор може да иска 



17 
 

използване на СРС.  Това правилото има и изключение, съгласно чл.13, ал.1 т.6 ЗСРС – 

за тежки умишлени престъпления по глава трета , раздел III от НК – „Престъпления 

против политическите права на гражданите“ заявител са окръжните прокуратури. 

Второто изключение, представител на държавното обвинение да иска СРС извън 

наказателното производство, е това по чл.13, ал.4 ЗСРС от главния прокурор.  

Редът и условията за използване на СРС при тази специална хипотеза са 

уредени в чл.14, ал.3 ЗСРС , като за разлика от общия ред, тук изискванията към 

съдържанието на искането за СРС са значително облекчени.  Липсват останалите 

изисквания , приложими към общия ред:  пълно и изчерпателно посочване на факти;  

пълно описание на извършените до момента действия и резултатите от тях; мотиви за 

невъзможността необходимите данни да не могат да бъдат събрани по друг начин. Това 

законодателно решение е обяснимо с оглед високата степен на обществена опасност на 

престъпленията свързани с тероризма и необходимостта от бърза и ефективна 

превенция. 

В критичен аспект е обсъдена невъзможността този специален, облекчен ред за 

използване на СРС да намери приложение при останалите престъпления от глава първа 

на Особената част НК, особено за тези, които са изключително близки като престъпни 

състави, с изключение единствено на различните специални цели.  

 Както бе отбелязано,  специален ред за използване на СРС за предотвратяване 

на престъпления по глава първа от особената част на НК, в удължените срокове по 

Чл.21, ал.1, т.2 не е уреден в закона, такъв е налице само за описаните престъпления в 

чл.13, ал.4 ЗСРС.  

На практика би могло да се стигне да две процедури, относно националната 

сигурност – първата, по специалния ред на чл.13, ал.4 ЗСРС или по реда за 

предотвратяване на престъпления по глава първа от особената част на НК, със срок до 

три години,  и втората, по общия ред за срок до  шест месеца, при осъществяване на 

престъплението (подготвено, извършващо се или извършено). 

 Последната разпоредба от специалния ред за използване на СРС се отнася до 

правото на определен кръг заявители , компетентните дирекции и отдели на ДАНС, 

служба „Военна информация“ или ДАР, получили информацията от прилагането, по 

реда на удължените срокове, да я съхраняват в срок до 15 години. 

Тази възможност за съхраняване на информация за нуждите на националната 

сигурност за пръв се регламентира през 2008г. с допълнение на ЗСРС, с което се дава 

право на ДАНС, да съхранява безсрочно цялата получена информация. 

С последната редакция са въведени две съществени ограничения – относно 

обема на информацията и относно срока. Първото ограничение, е свързана с 

препращане към нормата на ЗСРС, която се отнася само до информацията, придобита 

при предотвратяване на определения кръг престъпления. В случай, че същата е 

придобита по общия ред – за подготвено, извършващо се или извършено престъпление 

посочените служби нямат право да я запазят. Втората промяна на разпоредбата , се 

отнася до въведения срок за съхранение – до 15 год. По старата редакция, не се 

съдържаше изричен срок в ЗСРС, но се прилагаха разпоредбите на ЗЗКИ .  

Съществен е  въпросът и с възможната доказателствена стойност на тази 

информация , при нужда за разследване на престъплението, за което се отнася и в 
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сроковете на предвидената давност за него. Законът не допуска тази възможност и в 

редакцията от 2008г , а по действащата редакция – информацията се отнася само за 

предотвратяване, т.е . за да е правно значима с доказателствена стойност, в последствие 

следва да е започнало извършване на престъпление. Би могло за в бъдеще, ако 

практиката го налага, да се регламентира специален ред за изготвяне на ВДС и от 

носител на информация , който се съхранява от заявителя.  

При терористичната дейност, освен основните състави по глава първа от 

особената част на НК , са изброени и свързаните с тях състави от глава девета и глава 

десета . Но разпоредбата  в ЗСРС допуска съхраняване на информация, само при 

прилагане на СРС за престъпления по глава първа от особената част на НК. 

Действащата организация, относно използване на СРС за защита на 

националната сигурност, се развива в положителна насока, особено след промените в 

ЗСРС през 2015г и 2016г. Създаден е специален ред за използване на СРС, който да 

отчита спецификата на дейностите, свързани със защита на националната 

сигурност, без да ги допуска като самостоятелно основание по ЗСРС. Предвидената 

възможност за използване на СРС за предотвратяване на престъпления, свързани с 

националната сигурност, на предварителен стадий преди тяхната подготовка или 

извършване, на този етап задоволително „обезпечава“ в нормативно отношение 

превенцията на рисковете и заплахите срещу националната сигурност. Не на 

последно място удължените срокове за прилагане на СРС, в тези специални 

процедури, кореспондират със сложните, комплексни и многоаспектни отношения, 

които се развиват за продължителен период в средата на сигурност. Направените 

критични бележки, целят надграждане на постигнатите резултати и формулиране 

на предложения за усъвършенстване на модела. 

В параграф 2.2 е представена методиката за изследване на организацията за 

използване на СРС за защита на националната сигурност 

Приложено е емпиричното социологическо изследване (ЕСИ) като конкретна 

научноизследователска и практическа дейност, която се осъществи на три етапа: А) 

Подготовка на изследването; Б) Провеждане на изследването;  В) Обработка на данните 

от емпиричното изследване. След обработка на данните следва анализ на 

социологическата информация. 

 А) Подготовка на емпиричното изследване  

а) Формулиране  на Тема на изследването: Усъвършенстване на използването 

на специални разузнавателни средства за защита на националната сигурност. 

Цел на изследването: Да се събере представителна и достоверна информация за 

състоянието на организацията за използване на специални разузнавателни средства.  

Постигането на целта на изследването предполага решаване на следните 

основни задачи:  на основата на събраната, обработена и анализирана емпирична 

информация да се разкрие реалното състоянието на организацията ;  да се определят 

основните обективни и субективни фактори, въздействащи на процеса на използване на 

СРС;  да се формулират концептуални насоки и да се препоръчат подходящи мерки за 

усъвършенстване на модела за използване на СРС за защита на националната сигурност 

 б) Формулиране на Обект на изследването - системата за защита на 

националната сигурност на Република България и в частност органите , имащи 
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законово право да използват, прилагат и контролират използването на специални 

разузнавателни средства. Предмет на изследването са закономерностите, взаимните 

връзки и взаимодействия в процеса на използване, прилагане и контрола на 

използването на СРС. Обхватът на изследването включва организационната 

структура и функционалното състояние на органите и службите, използващи, 

прилагащи и контролиращи използването на специални разузнавателни средства.  

в) Разработване на социологически модел на изследването – моделът започва 

с определяне на компетентните органи, които имат право да използват, прилагат и 

контролират  използването на СРС . На следващо място е очертана правната рамка на 

функциониране на организацията на използването, прилагането и контрола на 

ползването на СРС .  

 г) Формулиране на хипотезите на изследването - по същество хипотезата е 

научнообосновано твърдение с вероятностен характер относно същността и причините 

за дадено явление от обективната реалност.  

Основната хипотеза на изследването е, че ефективността на организацията на 

използването, прилагането и контрола при използването на СРС за защита на 

националната сигурност се определя в най-голяма степен от провежданата държавна 

политика за защита на националната сигурност; усъвършенстваната нормативна уредба 

в областта на защитата на националната сигурност и използването на СРС ; 

съществуването на оптимална организация на използване, прилагане и контрол при 

използването на СРС за защита на националната сигурност и от изградените 

способности на компетентните органи да използват, прилагат и контролират тези 

дейности, както и да си взаимодействат по между си. За проверка на основната 

хипотеза в хода на изследването  се работи по няколко работни хипотези. От 

формулираните хипотези са изведени няколко емпиричните индикатори. 

д) Избор на методи и инструменти за набиране на социологическа 

информация и тяхната регистрация- Основните методи, които са  използвани в 

настоящото изследване, са проучването на документи и други източници на 

информация, социологическо наблюдение и анкетиране (допитване). Описан е 

алгоритъмът на провеждане на емпирично изследване чрез анкетиране. 

В настоящото изследване са  използвани два инструмента на анкетния метод: 

карта за допитване (анкетна карта) и въпросник за полустандартизирано интервю.   

- Картата за допитване е основен инструмент в емпиричното изследване. 

Картата представлява въпросник е множество твърдения, по които респондентът трябва 

да изкаже своето мнение. Самият въпросник е оформен като анкетна карта.  

 Картата представлява набор от 24 въпроса, „закрит тип“, с цифрово значение и 

2 въпроса, „отворен тип“ и е представена, като приложение към дисертационния труд.  

- Въпросникът за интервю (беседа) – има за цел да повиши достоверността на 

получените от допитването данни. Беседата се проведе като разговор с изследваните 

лица чрез използване на въпроси от отворен тип.  

е) Методика на извадката- В  настоящото   изследване  е   избран   модел   на  

формиране   на представителна извадка, който позволява да се постигне комбинирана 

извадка. Тя включва предимствата на простата случайна извадка, на районираната 

извадка и на гнездовата извадка и се използва, защото обектът на изследване е сложна 
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социална система, нееднородна в йерархичен, линеен и териториален план и изискващ 

съчетание на различни извадкови модели. 

Б) Провеждане на емпиричното изследване - Набирането на индивидуалната 

първична информация се извършва от докторанта и от доброволни анкетьори чрез 

попълване на анкетна карта. Допълнителна информация се получава и от 

полустандартизирано интервю, провеждано от докторанта , за целите на което е 

подготвен въпросник за интервю. 

В) Обработка на данните от емпиричното изследване -  При нея се осъществи 

преход на индивидуалната към съвкупна информация, годна за анализи и обобщения. 

Основен елемент на този етап е шифрирането и изчисляването на получените 

резултати. Приложени са  методи за статистически анализ на получените данни  

Параграф 2.3 представя анализа на резултатите от емпиричното изследване 

за използване на специални разузнавателни средства за защита на националната 

сигурност В хода на емпиричното социологическо изследване се попълниха 250 

бр.анкетни карти и се проведоха 14 беседи, с въпросници за интервю. 

Основните показатели в демографския състав на целевата група, са съгласно 

отговорите на въпрос №26. По показател „основна месторабота“, данните са посочени в 

анкетна карта, приложена към изследването. 

А) Анализ на организацията за използване на СРС, на основание резултатите 

от анкетната карта, при емпиричното социологическо изследване 

Резултатите от първата група въпроси , отнасяща се до нормативна уредба, 

потвърждават работната хипотеза, че  уредбата е на незадоволително ниво и не 

отразява актуалните обществени отношения, свързани със защита на националната 

сигурност.  Подобряване на законодателството, свързано с използване на СРС е сред 

приоритетните мерки, според анкетираните. Отделно са подредени по скалата на 

значимост нормативните актове, които следва да се усъвършенстват. На първо място е 

посочен ЗСРС, следват НК и НПК - въпрос № 16, т.1.  

От анализа на резултатите от втора група въпроси ,  отнасящи се  до 

структурните характеристики на организацията за използване на СРС за защита на 

националната сигурност е видно, че анкетираните определят като приоритетна мярка   

повишаване на професионалната подготовка на състава, който използва и прилага СРС 

Като общ извод обаче, според анкетираните, към момента тези структурни 

характеристики на организацията не осигуряват в необходимата степен защита на 

националната сигурност - въпроси № 6 (47 % от анкетираните дават негативна оценка) 

Третата  група   въпроси ,  се  отнасят   до    функционалните характеристики на 

организацията за използване на  СРС за защита на националната сигурност. 

Доброто взаимодействието на заявителите и съда се оценява по петобалната 

система с оценка 3.81. Взаимодействието на заявителите и прилагащите структури е 

оценено още по- високо, с оценка 3.88, а с НБКСРС – с оценка 3.51 ( отговорите на 

въпрос № 9, подт.“з“- „й“). Преценката на анкетираните, относно ефективното 

използване на СРС в тяхната организация е с преобладаваща негативна оценка – 48 % с 

отрицателен отговор и само 9.6 % с категоричен положителен отговор. (въпрос № 10) 

Процедурите по използване са оценени с по-висока оценка (2.77), в сравнение с 

процедурите по прилагане и контрол на използването на СРС (2.82) , по петобална 
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низходяща скала (въпрос № 12) 

Четвъртата група въпроси , се отнасят до държавната политика в областта на 

използването на СРС за защита на националната сигурност. Относно значимостта и 

относителната тежест на концепциите и стратегиите, в комплекса от други компоненти 

, анкетираните са ги оценили на 8 място, от общо 11 компонента – въпрос № 8, т.2 

(оценка 6.09). Процесите в държавното управление, са подредени по тяхната значимост,  

съгласно отговорите на въпрос № 15. 

При петата група въпроси, относно  правата на гражданите  при неправомерно 

прилагане на СРС, тяхната защита не е сред приоритетите за повишаване 

ефективността на организацията за използване на СРС( отговори на въпрос №16, т.7). 

За нас това е съществено подценяване на посочената мярка за ефективността на 

процеса – особено в насока за „дисциплиниране“ на всички участници в него. При 

осигурена ефективна защита на гражданите, спрямо които се прилагат СРС – 

нормативна, организационна и процедурна, тази мярка би имала възпиращ, 

превантивен и последващ, санкционен ефект, който би стоял на вниманието на всеки 

заявител и орган , разрешил използването на СРС. 

Единствено, представителите на съда са подредили тази мярка на челни места. 

Различните позиции на останалите анкетирани от една страна, съдът и авторът на 

изследването от друга, както и Решение на ЕСПЧ от 11.01. 2022г , осъдително за 

България и по този въпрос, налагат сериозен дебат, както и адекватни законодателни и 

други , подходящи действия, относно ефективната защита на гражданите, спрямо които 

се прилагат СРС. 

Б)Анализ на организацията за използване на СРС, на основание получените 

резултати от въпросника за интервю, както и на отговорите на въпроси от 

„отворен тип“ в анкетната карта. 

Резултатите от въпросника за интервю, потвърдиха резултатите от анкетните 

карти. В хода на проведените беседи се получиха и допълнителни отговори, с които се 

доразвиха отговорите от „отворен тип“ в анкетните карти или се акцентира на отделни 

теми. Получената информация, във вид на критични бележки и препоръки за 

усъвършенстване организацията на използване на СРС, в това число и предложения за 

синхронизиране на подзаконовата уредба и подобряване на законодателството , би 

могла да се систематизира в следните основни пунктове, съобразно етапите в 

процедурата по използване на СРС. 

По отношение на искането за използване на СРС: отрицателните обществени 

нагласи към използването на СРС и преекспониране на темата със злоупотреба с власт 

в тази област, действат демотивиращо за част от служителите да заявяват използването 

на тези способи – „страх от грешки“; прекалено дълъг процес на вътрешноведомствено 

съгласуване на документите във връзка с искане за използване на СРС; непрекъснатите 

промени в нормативната уредба, затрудняват своевременното й усвояване; защитата 

на националната сигурност, да се обособи като самостоятелно правно основание, за 

използване на СРС, което да не е обвързано непременно с извършване на тежко 

умишлено престъпление, сред изброените в закона. Да се постави акцент на 

превенцията- заплаха и риск за националната сигурност, а не непременно  

съставомерност на посегателството. Специално внимание се отделя на 
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усъвършенстване на подзаконовата нормативна база – устройствени правилници и 

вътрешноведомствени актове и други предложения.  

По отношение на разрешаване използването на СРС:  обсъждане на 

възможности да се създаде специализиран орган, извън съдебната система, който да се 

произнася по искания , отнасящи се до защитата на националната сигурност; 

уеднаквяване на съдебната практика и изискванията за разрешаване използването на 

СРС от органите по чл.15 ЗСРС; при произнасяне в диспозитива на съдебното 

разпореждане да се посочват разрешените оперативни способи и състави на 

престъпленията ; трайна практика е да се разрешават по - кратки срокове за 

използването на СРС, относно престъпление по глава първа от особената част на НК от 

регламентираните в ЗСРС;  наложителна промяна в закона и възможност за използване 

на СРС и за компютърни престъпления . Същата възможност и в процедурата за 

предоставяне на „трафични данни“; Остава актуална необходимостта от цялостно 

осъвременяване на наказателноправната уредба и усъвършенстване на 

наказателнопроцесуални норми ; да се предвиди възможност за протестиране на 

отказите на съда, пред председателя на по-горния съд и др. 

Предлага се увеличаване на размера на налаганите наказания, предвидени за 

компютърните и компютърно свързаните престъпления. Актуализиране на 

корупционните престъпления, вкл. отпадане на признака „специална цел“ като елемент 

от субективната страна. Да се разшири кръгът от престъпления, за установяване  на 

които  може да се използва „контролиран“ свидетел, като се включат и тези , свързани с 

отвличане и противозаконно лишаване от свобода. 

По отношение на прилагането на СРС:  детайлно регламентиране на 

дейността по прилагане на СРС и контролните правомощия на разузнавателните 

служби по ЗСРС. Възможност за прилагане на СРС, от разузнавателните служби на 

Република България, извън нейната територия, по подобие на практиката на други 

партньорски служби; спешния ред за прилагане на оперативния способ „служител под 

прикритие“ по разпореждане на наблюдаващия прокурор, да се предвиди и за 

оперативните служби, като допълнителна разпоредба в чл.17 ЗСРС и др. 

            По отношение използване на резултатите от прилагането на СРС: 

затруднена комуникация при използване на СРС по досъдебни производства между 

наблюдаващия прокурор и разследващите органи. Да се издаде Инструкция за 

взаимодействие на прокуратурата със заявителите, прилагащите структури по ЗСРС и 

разследващите органи или да се предвиди друга правна форма на координация 

(споразумение и др.);  в редица случаи големият обем информация, която заявителите 

искат да послужи за изготвяне на ВДС и законовото изискване за текстовото й 

възпроизвеждане затруднява и забавя процеса в тази насока; да се предвиди 

възможност за изготвяне на ВДС по време на прилагане на СРС, а не само след 

прекратяването му;  да се уреди доказателствената стойност на текущите резултати,  

получавани от заявителя  - при разглеждане на мярката за неотклонение , както и в 

други случаи, в които ВДС още не е изготвено; липса на законова процедура за 

съхраняване и унищожаване на ВДС от оперативните служби, при необразуване на 

досъдебно производство или неприобщени към досъдебно производство; допълнение 

на НПК , относно възможността данни, получени при прилагане на СРС и по искане на 
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други органи да могат да се използват в наказателното производство. 

По отношение на контрола при използване на СРС: да се създаде механизъм, 

който да не позволява за едно и също лице, за едно и също деяние, да се иска 

използване на СРС от различни заявители; въвеждане на единна информационна 

система за съда, относно лицата, спрямо които са разрешени СРС; обмисляне на 

възможността документооборота, свързан с процедурата по искане, разрешаване и 

прилагане на СРС да се извършва в защитена електронна среда;●да се предвиди 

отговорност за длъжностни лица, при използване на СРС; режимът на уведомяване на 

гражданите не удовлетворява на този етап конституционните и европейски стандарти в 

едно демократично общество.Да се предвидят допълнителни правомощия на НБКСРС 

за повишаване ефективността на наблюдение на процедурите и реда за уведомяване на 

гражданите. 

В края на втора глава са формулирани следните изводи :  

1. Организацията за използване на СРС в Република България, условно 

обособена в два модела – за предотвратяване, разкриване, разследване на тежки 

умишлени престъпления и за защита на националната сигурност , преимуществено се 

развива в направление за противодействие на престъпността. 

2. Видно от краткия преглед на основните положения в процедурите, 

защитата на националната сигурност в други страни е придвидена като 

самостоятелно основание за използване на тайни способи за контрол и събиране на 

информация.В българското законодателство националната сигурност, като 

основание за използване на СРС е обвързано с предотвратяване на тежки умишлени 

престъпления, сред изброените в закона. 

3.Аналогичните на българския нормативен модел процедури , свързани с 

използване на СРС, съгласно ЗСРС и НПК, и съхраняване и предоставяне на данни по 

ЗЕС в анализираното чуждо законодателство са регламентирани в един нормативен 

акт,  като единна процедура, . 

4. Синтезирани са най-съществените причини за понижаване на 

ефективността на прилагания концептуален модел за използване на СРС за защита на 

националната сигурност: нормативната база в тази област не е пълна, често е 

противоречива; наличие на структурни и функционални дефицити в организацията; 

нееднородна практика и недостатъчна ефективност на взаимодействие на 

компетентните органи при използването на СРС; контролът не отговаря на 

завишените стандарти, включително и по отношение защита правата на 

гражданите. 

 

Глава трета: Усъвършенстване организацията за използване на специални 

разузнавателни средства за защита на националната сигурност се състои от четири 

параграфа.В параграф 3.1.  са предложени възможности за усъвършенстване на 

законодателството за използването на специални разузнавателни средства. 

Анализиран е въпроса, относно  необходимостта и възможността да се допусне  

като самостоятелно основание за използване на СРС защитата на националната 

сигурност. Посочено е едно от възможните решения в „рамките“ на действащата 

Конституция на Република България да се постигне конституционно допустимо 
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изменение на законодателството, като се предвиди защитата на националната 

сигурност, като самостоятелно основание за използване на СРС. Този подход е свързан 

с  разширително тълкуване на нормите, относно личния живот на гражданите и 

жилището, които за разлика от нормата, уреждаща тайната на кореспонденцията, не 

съдържат изискване за ограничаване на неприкосновеността , само в случаи на  

престъпна дейност.(С различна конституционна защита се ползва всяко от посочените 

три основни неприкосновени права в Основния закон на ФРГ) 

 Приеме ли се подобна правна конструкция, би се стигнало до „частично“ 

използване на СРС за защита на националната сигурност, тъй като ще са недопустими 

за прилагане оперативни способи  проверка на кореспонденцията в това число и 

проверка на компютърната информация, доколкото е част от кореспонденцията. 

При този подход, освен неминуемите затруднения при прилагане на СРС за 

защита на националната сигурност, дискусионно е въобще подобно тълкуване на 

Конституцията, което не кореспондира със систематичния подход при тълкуването и  

градацията на правнозащитените права - на гражданина, на жилището и на 

кореспонденцията му . 

Второ възможно решение е без да се допуска като самостоятелно основание, 

защитата на националната сигурност да се осъществи чрез разширяване на допустимия 

кръг от тежки умишлени престъпления, като се допълнят състави и от другите глави на 

особената част на НК. 

Трето възможно решение, на поставения въпрос е редакция на трите 

конституционни разпоредбите , като се възпроизведе текста на чл.8 КЗПЧОС. С този 

подход, по категоричен начин се решава въпроса за  ограничаване на лични права за 

защита на националната сигурност, при определени условия.( Друг вариант на това 

решение е в разпоредбата, относно неприкосновеността  на жилището,  да се допусне 

ограничаване на това право само за тежки престъпления, като по този начин се  

изключи възможността за защита на национална сигурност, по подобие на Основния 

закон  на Германия) 

В осъдително решение срещу България, от 11.01.2022г.  ЕСПЧ постановява едно 

изключително важно заключение за настоящото изследването - „… че според 

българското законодателство защитата на националната сигурност може да бъде 

самостоятелно основание за тайно наблюдение и само по себе си не противоречи на 

член 8 от Конвенцията . Това, което  има значение е, че всички потенциални 

злоупотреби, произтичащи от присъщо неясното значение и контурите на понятието 

национална сигурност, трябва да могат да бъдат проверени…“  

В изследвания процес, като начало биха могли да се разработят варианти на 

посоченото второ възможно решение, при което  да се намери механизъм за 

ефективно взаимодействие при прилагане  разпоредбите на НК от 1968г,  ЗСРС от 

1997г и на законите , относно устройството и функционирането на системата, както и 

на отделни служби за сигурност след 2015г. Основните нормативни актове, уреждащи 

изследваната материя са НК, НПК и ЗСРС. 

 А)Наказателен кодекс  

Както бе посочено, удължените срокове по ЗСРС за дейностите свързани със 

защита на националната сигурност се отнасят само до престъпления по глава първа от 
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особената част на НК, т.нар. противодържавни престъпления. Въпреки, че в  

действащият Наказателен кодекс не се използва термина „националната сигурност“, 

редица състави,  систематизиране в други глави от особената част могат да се отнесат 

към защитата на националната сигурност. Известно е от теорията, че 

систематизирането на съставите по глави и раздели се осъществява според техният 

родов и непосредствен обект. Както посочва проф.Б.Велчев, това не е само правно-

техническо средство за  подреждане на съставите, а и основен инструмент при 

тълкуването им и определяне на приложното им поле. Като пример, в тази насока бе 

посочено дефинирането в НК на Франция на   „основни интереси на нацията“. 

 В  проекта за  Наказателен кодекс, внесен от Министерският съвет в 42-то 

Народно събрание, през 2014г се предлага ново систематизиране на съставите, относно 

сигурността на държавата. В глава двадесет и първа, от този проект, „Престъпления 

против Републиката“ са обособени четири раздела – „Престъпления против 

вътрешната сигурност",  „Престъпления против външната сигурност“, 

„Престъпления против отбранителната способност“ и  „Други престъпления против 

Републиката“.  Следва да се оцени в положителна насока, обособяване и допълване на 

съставите против вътрешната и външната сигурност, както и систематизиране  на 

престъпленията против отбранителната способност в обща глава с останалите 

престъпления против Републиката. Предвид включването в съставите на редица 

престъпления  против Републиката със специална цел, формулирана в проекта като 

„противодържавна цел“ е предвидена и дефиниция на това понятие.  

За противодържавни са обявени и три цели, които сега не се съдържат в НК: – 

целите за насилствено задържане на власт; -  за нарушаване на териториалната цялост 

на Република България и - за нарушаване на единството на българската нация. 

Относно предложената, в проекта за НК,  противодържавна   цел – за 

нарушаване на единството на българската нация, тя е относима и към  едно от 

направленията на дейност на ДАНС. 

Споделяме становището на проф. Велчев, че не само специалната цел, но и 

мащабът на престъпните последици на определени състави могат да засягат основите 

на държавността. Посочват се примери с престъпленията против политическите 

права на гражданите - чл.167, чл.169 и чл.169г НК, в които макар  формално  да не 

поставя специална цел против Републиката, мащабът на престъпната дейност, свързана 

с „купуване на гласове“ , надхвърля опасността да се засегне единствено активното 

избирателно право на лицето и пряко може да увреди сигурността на държавата.  

На следващо място, в проекта за НК, в глава тридесет и пета „Тероризъм“ са 

систематизирани двадесет и един престъпни състава, обединени в раздели. В 

допълнителната разпоредба на проекта за НК се съдържа дефиницията за понятието 

„терористична цел“. Заслужава си да се обсъди възможността съставите, свързани с 

тероризма, в проекта за НК, да се систематизират в една глава с останалите 

престъпления против Републиката, какъвто е подхода в действащия НК. 

Приеме ли се подобно предложение, според нас, т.нар. противодържавни 

престъпления ще регламентират по-пълно палитрата от обществени отношения, 

свързани със защитата на националната сигурност. По този начин и използването на 

СРС за защита на националната сигурност ще обхване редица нови състави, които към 
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момента не се намират в глава първа от особената част на НК, включително  ще са 

допустими за предотвратяване на по-широк кръг от терористични престъпления. 

Анализиран е и втори възможен подход, който не налага ново систематизиране 

на съставите против Републиката. Той се отнася до възможността освен престъпленията 

по глава първа от особената част, да се изброят в ЗСРС изчерпателно престъпните 

състави, които поради тежките си последици, представляват висока степен на 

опасност, не само за непосредствения обект от обществени отношения, но и за 

националната сигурност - вътрешна и външна сигурност. 

Това определяне на нов кръг от състави, освен престъпленията против 

Републиката, относими  към дейности, свързани със защитата на националната 

сигурност, ще способства за възможността за използване на СРС по специалния ред за 

предотвратяване на престъпления и в удължените срокове по чл.22, ал.1, т.2 и ал.2, т.2 

ЗСРС. Осъществяване на тази възможност  налага  преглед на съставите от НК и анализ 

в следната последователност: Първо, определяне на кръга от състави, за които може да 

се предложи увеличаване на наказанието;  Второ, преглед на тежките умишлени 

престъпления, за които не се допуска използване на СРС и обмисляне на 

необходимостта за част тях законът да предвиди това използване; Трето, анализ на 

съставите, освен противодържавните престъпления, които биха могли да се отнесат и 

към дейности, свързани със защитата на националната сигурност.  

Разбираемо, цялостен анализ на наказуемостта на съставите и тяхното 

систематично място в НК, надхвърля предметът на настоящото изследване. Прегледът 

на престъпленията, се прави единствено от гледна точка на възможността за използване 

на СРС за тях и за постигане целта на това използване  –  предотвратяване,  разкриване  

и  разследване  на   престъпна дейност и защита на националната сигурност. 

В първата група, са съставите в НК,  за които може да се предложи 

увеличаване на наказанието – чл.145а, ал.2 НК (използване на информация, от 

длъжностно лице събрана чрез прилагане на СРС, извън нейното предназначение), 

чл.166, предл.първо НК(образуване на политическа организация на религиозна основа), 

чл. 224 НК (стопански шпионаж), чл.299 НК ( освобождаване или пускане на затворник 

от длъжностно лице), чл.319а, ал.4,  чл.319б, ал.2, 3 и 4,  чл.319в,  чл.319г, ал.3,  

чл.319д, ал.2 и ал.3 НК (квалифицирани състави на компютърни престъпления).  

 Изброените състави, с оглед завишената степен на обществена опасност и на  

спецификата на обекта, до който се отнасят, следва да са тежки престъпления,  за които 

законът  да предвиди наказанието лишаване от свобода повече от пет години. Сред 

посочените престъпления, приемаме като приоритетна  законодателна промяна, 

редакцията на компютърните престъпления. 

При увеличаване размера на наказанието лишаване от свобода, на изброените 

престъпления, предложението е за същите законът да допусне използване на СРС. 

Във втората група, са  определени тежки умишлени престъпления, които към 

момента не са сред изброените в чл.3, ал.1 ЗСРС, за които се допуска използване на 

СРС и се предлага да бъдат допълнени. 

Това са квалифицираните състави на престъпленията против равенството на 

гражданите – чл.162, ал.3, предл.първо НК( образуване  или ръководене на организация 

или група, за извършване на престъпления на национална, етническа или расова 
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основа), чл.163, ал.2, т.1 и ал.3, предл.първо НК (за подбудители и предводители на 

въоръжена тълпа и за извършено нападение на тълпа, с последвала тежка телесна 

повреда или смърт). 

Следва да се отбележи, че предложенията за допълване с посочените в първа и 

втора група престъпления, сред изброените в чл.3, ал.1 ЗСРС, не се отнасят само до 

размера на наказанията.Ако това обстоятелство, бе достатъчно, законът би допуснал за 

всички тежки умишлени престъпления използване на СРС, както бе в предходни 

редакции. Необходима е и допълнителна преценка, с оглед обективната и субективна 

страна на деянието,  подготовката, механизма, участниците, времетраенето на 

извършване на престъпната дейност и др., от която да се направи извода ефективно ли 

би било прилагането на оперативни способи и технически средства  за 

предотвратяване, разкриване и разследване на престъплението и за защита на 

националната сигурност. 

Третата група престъпления, предлагаме да включва част от престъпленията 

от първа и втора група, и допълнителни тежки умишлени престъпления.Обединяващ 

признак на тези състави е същите да са относими към  дейности, свързани със 

защитата на националната сигурност. 

На законово ниво, най- всеобхватно са регламентирани в чл.4, ал.1, т.1-14 

ЗДАНС – изброени са по отделни пунктове 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 . 

Като възможна наказателно правна „проекция“ на изброените групи 

посегателства в ЗДАНС , съответно на дейности, свързани със защита на националната 

сигурност за предотвратяване на тежки умишлени престъпления, би могло да се 

предложат следните състави в НК:  

● част от посочените в първата група, при увеличаване на наказанието - чл.166, 

предл.първо и чл.319а, ал.4 НК;   

● посочените във втора група  - чл.162, ал.3, предл.първо , чл.163, ал.2, т.1 и ал.3, 

предл.първо НК;     

● както и допълнителните - чл.169г, ал.1 НК (образуване или ръководене на 

група за извършване на престъпления против политическите права на гражданите), 

чл.196, ал.1, т.2, предл.второ, чл.233, ал.1 и 2 (квалифицирани състави на престъпления, 

свързани с взривни вещества, оръжие и боеприпаси), чл.280, ал.2, т.5 и ал.3 

НК(превеждане през границата на лица, организирано от група или организация, 

съответно – и когато деянието е извършено с участие на длъжностно лица) , чл.319б, 

ал.5, т.1 и т.2 НК ( компютърно престъпление, извършени от лице, което действа по 

поръчение или в изпълнение на решение на ОПГ , съответно - извършено срещу 

информационна система, която е част от критичната инфраструктура. Би могло да се 

предложи в чл.319б, ал.5 НК, нова т.3  – извършено срещу информационна система, 

която се използва от орган на властта или местното самоуправление или се отнася 

до управление на обществено имущество. ), чл.337, ал.2-4, чл.339, ал.2 и 6 НК 

(квалифицирани състави на престъпления, свързани с взривни вещества, оръжие и 
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боеприпаси), чл.352, ал.3, чл.353д,   ал.4 НК( престъпления против  околната среда), 

чл.357 и чл.393 НК (престъпления против държавната тайна и чуждестранната 

класифицирана информация). Би могло да се обсъди възможността за допълване и на 

престъпления против мира, геноцид и апартейд. 

Определен акцент следва да се постави и на т.нар. корупционни престъпления 

и тяхната относимост към защитата на националната сигурност. До 2018г. превенцията 

на „корупцията“ бе част от дейността на ДАНС, но в последствие се преотреди към 

правомощията на  КПКОНПИ, законодателна промяна, която не подкрепяме. 

 Предлагаме,  в  допълнение към  условно обособената в изследването трета 

група   престъпления,  относими към защитата на националната сигурност да се добави 

и чл.302а НК (квалифицирани състав на подкупа в особено големи размери, 

представляващ особено тежък случай). Но предложението, би се приложило само , ако 

се възстанови компетентността  на ДАНС, тъй като КПКОНПИ няма правомощия 

относно дейности за защита на националната сигурност.   

На следващо място, е изследван въпроса с отговорността при използване на 

СРС. Както бе констатирано, длъжностно лице, което противозаконно разреши, 

разпореди или приложи СРС, или съхрани информацията от тях носи наказателна 

отговорност по чл.284в НК . Но длъжностното лице, което  противозаконно заяви 

СРС не носи наказателна отговорност. Според нас, това е въпрос , който заслужава 

внимание, дори и само в частта относно заявяване на неистина или затаяване на истина 

в искането за използване на СРС до съда.(В идентична хипотеза, всяко наказателно 

отговорно лице понася санкции, съгласно чл.290а НК). 

 Завишена отговорност и на заявителя на СРС се обуславя от естеството на 

производството – тайно и едностранно, с което  се ограничават конституционни права, 

за разлика от съдебното, състезателно производство, в което засегнатото от актовете 

лице разполага с право на защита.    Съгласно съдебната практика, заявителя не носи 

наказателна отговорност по чл.311 НК или по друг текст от закона.  

  Б) Наказателно-процесуален кодекс 

Една част от предложенията, анализирани в хода на емпиричното изследване се 

отнасят до възможни редакции на НПК: необходимост от регламентиране  на по-дълги 

срокове за прилагане на оперативния способ „ служител под прикритие“, както и  по-

дълги срокове при разследване на престъпление по глава първа от особената част на 

НК; отпадане на процедурата за уведомяване на съда и разпореждане за унищожаване 

на ненужната информация; да отпадане текстовото възпроизвеждане на ВДС и да се 

предвиди възможност за изготвяне на ВДС по време на прилагане на СРС, а не само 

след прекратяването му; да се уреди доказателствената стойност на текущите 

резултатите, получени в хода на прилагане на СРС - при разглеждане на мярката за 

неотклонение , както и в други случаи, в които ВДС още не е изготвено; допълнение на 

разпоредбата на чл.177, ал. 3 НПК , относно  данни, получени при прилагане на СРС и 

по искане на други органи да могат да се използват в наказателното производство.  

 Заслужава внимание и възможността за  използването на СРС, спрямо свидетел 

по наказателно производство за установяване престъпната дейност на други лица, като 

сред допустимите престъпления се добавят и тежките умишлени престъпления по глава 

първа от особената част на НК. 
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   Следващият въпрос, който се поставя е за мястото и ролята на органите на 

прокуратурата, като заявители. Според едно от становищата, следва да се преосмисли 

възможността наблюдаващият прокурор да бъде заявител на СРС, като частично се 

възстанови  нормативно решение , съществувало до приемането на ЗСРС от 1997г., т.е. 

само оперативните служби да имат право да искат използване на СРС, а в хода на 

образувано досъдебно производство – разследващите органи. Необходимостта за 

подобна съществена промяна, изисква задълбочен и всеобхватен анализ  . 

На този етап, следва да се усъвършенства взаимодействието на наблюдаващия 

прокурор с разследващите органи,  както и на прокуратурата с оперативните служби, 

при използване на СРС. 

В) Закон за специалните разузнавателни средства   

Както бе посочено, в ЗСРС е регламентиран специален ред за използване на 

СРС, за предотвратяване на определени престъпления -  тероризъм и свързаните с него 

състави, както и за престъпленията по глава първа от особената част на НК, относими 

към дейности за защита на националната сигурност. Този специален ред ,  се отнася до 

следните особености в процедурата :  ограничен кръг заявители;   специална цел на 

искането ;  привилегирован ред за искане;   срок за прилагане;  възможност за 

съхраняване на получената информацията . 

За нуждите на настоящото изследване съществен въпрос представлява 

упражняването на екстериториалните правомощия и възможности на специалните ни 

служби, в тяхната  разузнавателна и контразаузнавателна дейност, да използват и 

да прилагат СРС. При осъществяване на тези правомощия, извън територията на 

Република България  би се придобила информация, с  правнозначима стойност.През 

непосредствено наблюдавания период, след 2013г до момента,   няма данни български 

специални служби да са използвали  СРС в чужбина. Разпоредбите на Наказателния 

кодекс и на  ЗСРС, отнасящи се до престъпления,  свързани  с   националната   

сигурност по  глава   първа    от особената част на НК не изключват подобна 

възможност. Освен възможностите на националното ни законодателство, в определени 

хипотези са приложими  и  механизмите на международното сътрудничество. 

Следващият съществен въпрос, поставен многократно от службите в хода на 

извършваните проверки, с участие на автора на изследването, както  и при 

емпиричното социологическо изследване е свързан с разрешаващия орган – неговото 

структурно място и функционални възможности. 

Отново следва да се направи анализ, относно необходимостта и 

възможността на подобна промяна – един централизиран орган , извън съдебната 

система, да се произнася за използване на СРС за защита на националната сигурност. 

Необходимостта би могла да се аргументира с няколко доводи:  нееднородна            

съдебна практика в различните съдебни райони ;  различни изисквания на съдии,  в 

един съд; непознаване спецификата на дейностите, свързани със защита на 

националната сигурност и от там определяне на много по-кратки срокове от законово 

допустимите;   не винаги своевременно произнасяне в сроковете и др. 

Възможното решение, орган извън съдебната власт да се произнася , относно 

използване на СРС за защита на националната сигурност, според нас налага 

конституционна промяна. В други правни системи, напр. на ФРГ е предвидено 
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извънсъдебен орган да се произнася за защита на НС, т.нар. Комисия G10, и нейните 

правоприемници, но тази възможност изрично е допусната в чл.10 и сл. от Основния 

закон на ФРГ . 

На този етап, са недостатъчни мотивите за подобна изключително съществена 

промяна, още повече, че информацията, получена в резултат на приложено СРС, което 

е разрешено от несъдебен орган, разбираемо, не може да се използва за изготвяне на 

ВДС. Същата би могла да се съхрани по реда на ЗСРС за нуждите на националната 

сигурност или да послужи за иницииране на  нова процедура за използване на СРС с 

произнасяне от съдебен орган, в случай , че целта е изготвяне на ВДС.  

Относно сроковете за прилагане в тези процедури, а именно – първоначален до 

две години, с възможност за продължаване за не повече от три години общо, следва да 

се отбележи критичното становището на ЕСПЧ в последното решение от 11.01.2022г. 

по делото Екемждиев и др. срещу България. В решението се отбелязва, 

че  прекомерната продължителност на първоначалното разрешение , при 

престъпления, свързани с националната сигурност – до  две години, значително 

намалява възможностите на текущия съдебен контрол. 

Би могло, да се предложат следните  срокове, по отношение на дейности, 

свързани със защита на националната сигурност, в случай на предотвратяване на :  

● тежки умишлени престъпления по глава първа от особената част на НК –  до 

12 месеца, с възможност за продължаване на срока до 12 месеца, общо за не повече от 

36 месеца;   

● други тежки умишлени престъпления (съгласно предложени състави от НК) - 

до 6 месеца, с възможност за  продължаване на срока  до 3 месеца, общо за не повече от 

12 месеца. 

С оглед повишаване на контрола и отговорността, би могло да се предвиди 

финансова обвързаност на заявителя за  приложените способи след първоначалния 

срок до 12 месеца, съответно след първоначалния срок до 6 месеца. 

 На следващо място, е аргументирана е необходимостта от  ред за унищожаване 

на ВДС, от оперативната служба – заявител,  при необразуване на досъдебно 

производство или неприобщени към образувано досъдебно производство. 

Относно съхранената информация за нуждите на националната сигурност, 

съгласно чл.31, ал.6 ЗСРС,  би могло да се предвиди възможността ,  същата да послужи 

при нужда за изготвяне на ВДС. За целта законът, по изключение следва да допусне от 

носителя на информация, който се съхранява в специалната служба – заявител, да е 

възможно изготвяне на ВДС, тъй като носителя на информация, в прилагащата 

структура е унищожен. 

В параграф 3.2. са очертани подходи към усъвършенстване на 

междуинституционалното взаимодействие при използването на СРС. 

 А) Във вътрешноорганизационен план, особено внимание следва да се отдели 

на служебен статус на служителите  и ръководителите на служби. 

 Б) Подобряване на взаимодействието на прокуратурата с други органи - 

заявители на СРС, за постигане на следните основни цели:  постигане на оптимални 

резултати от прилагането на СРС;  предотвратяване на възможността за едно и също 

лице или обект да се заявява използване на СРС от наблюдаващ прокурор и от други 
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органи, заявители в различни съдебни райони. В Годишният доклад на СпП за 2020г. 

като втора поред причина за постановените откази по нейни искания за СРС, след 

недостатъчна мотивираност на искането, е посочено обстоятелството, че за същото 

лице и деяние, вече е било разрешено от съда използване на СРС по искане на други 

органи. В тази насока, следва да се обмисли възможността за създаване и поддържане 

на единен електронен регистър, изработен и функциониращ, при спазване на ЗЗКИ  и 

осигурен достъп на длъжностните лица – заявители на СРС и на съда, при спазване на 

принципа „необходимост да се знае“; 

За постигане на тези цели в нормативен аспект е необходимо приемане на акт, 

уреждащ  взаимодействието на прокуратурата с другите органи :  

● с оперативните служби:  ред и условия за съгласуване с прокуратурата, при 

искане за изготвяне на ВДС от оперативните служби;       ред и условия за предоставяне 

и ползване  на данните при прилагане на СРС по друго наказателно производство или  

по искане на оперативен орган. Взаимодействие с оперативните органи при други 

специфични случаи – за използване на СРС , съгласно чл. 13, ал. 1, т. 6 ЗСРС , за 

предотвратяване на терористични и свързаните с тях престъпления и др. 

● с разследващите органи:  предварително планиране на действията преди 

предявяване на искането за СРС от прокуратурата;  в хода на прилагането -  при 

предоставяне на „акаунти“, изготвяне на текущи справки, аналитични доклади, 

предоставяне на актуална информация за лице/обект на прилагащите структури и др.;  

В Годишният доклад на СпП за 2020г. е посочено, че наред с другите причини, 

вина за липсата на необходимата информация в исканията на прокурорите имат и 

разследващите органи, които не подават своевременно и коректно  информацията на 

наблюдаващите прокурори. 

● с прилагащите структури: при необходимост, предварително обсъждане на 

възможности за прилагане;  в хода на прилагане -  започване прилагането на отделни 

оперативни способи, при създадена организация „в готовност“, разпореждане за 

предоставяне на „акаунт“ и техническо обезпечаване, получаване на резултати извън 

направеното искане, изготвяне на ВДС и т.н. 

В подобна инструкция, може да се регламентира и взаимодействието между  

органите на прокуратурата: при замяна на наблюдаващия прокурор в хода на 

неприключила процедура по прилагане на СРС;  ред и условия за работа при изпращане 

на прокурорската преписка (досъдебното производство), по което продължава 

прилагането на СРС  по компетентност на прокурор от друг съдебен район. 

 В) Част от междуинституционалното взаимодействието е и контролът при 

използване на СРС . При действащата нормативна уредба са налице различни форми 

на контрол, при използване на СРС, упражняван от редица органи:  Народно събрание;   

Съд;   НБКСРС;   Прилагащи структури;   Вътрешно служебен контрол. 

Народното събрание упражнява контрол на процедурите, свързани с 

използване на СРС, при обсъждане  на годишните доклади на прокуратурата, службите 

и на НБКСРС. Също така, специализираната парламентарна комисия за контрол на 

използването на СРС има правомощия, свързани с изслушване на компетентните 

органи,  обсъждане на годишните доклади, разглеждане на жалби от граждани и др. 

Съдебният контрол, относно използване на СРС и събраната информация, 



32 
 

следва да се разглежда в два аспекта – съдебен контрол, при произнасяне за използване 

на СРС и съдебен контрол, по същество, при кредитиране на изготвените ВДС, в хода 

на наказателното производство.  

В нормативната уредба не се съдържат специални разпоредби , относно 

съдържанието на съдебните актове, при произнасяне за използване на СРС. Правната 

същност на съдебния акт, в случая е разпореждане за което важат общите правила. 

Най – съществената част от съдържанието на съдебния акт са мотивите и 

диспозитивът. От тях бе следвало по недвусмислен начин да е ясна волята на съда, 

формиране на вътрешното убеждение и точното прилагане на закона. 

Въпрос на по-висок стандарт, наложен в отделни съдилища е да се изискват 

допълнителни мотиви за всеки един от заявените оперативни способи и каква 

доказателствена  информация се очаква да се придобие с тяхното прилагане и 

др.изисквания, които „надграждат“ законовите императиви към съдържанието на 

искането. При искането за продължаване на срока, също е възможен по-подробен 

анализ от съда на постигнатите резултати до момента, отнесени към приложените 

способи. 

На следващо място,  НБКСРС осъществява наблюдение на процедурите по 

разрешаване, прилагане и използване на СРС, съхраняването и унищожаването на 

информацията, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу 

незаконосъобразното използване на СРС. За изпълнение тези задачи  Националното 

бюро извършва дейности изброени в ЗСРС. При наличие на данни за неправомерно 

използване и прилагане на специални разузнавателни средства, съответно съхраняване 

или унищожаване на придобитата чрез тях информация, Националното бюро сезира 

органите на прокуратурата и ръководителите на органите – заявители и прилагащи 

структури.. При наличие на данни за неправомерно разрешаване прилагането на 

специални разузнавателни средства от съда, Националното бюро сезира прокуратурата 

и уведомява Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието, съгласно чл.34е, ал.5 

и 6 ЗСРС. Националното бюро ежегодно внася в Народното събрание доклад за 

извършената дейност. 

В решението на ЕСПЧ от 11.01.2022г. са изложени критични бележки, относно 

състава и дейността на НБКСРС. Във връзка със състава  се посочва, че не са 

достатъчни гаранциите за независимостта на членовете на Бюрото, предвид 

обстоятелството, че същите подлежат на проверка за сигурност и достъп до 

класифицирана информация, които се правят от един от проверяваните от тях органи – 

ДАНС. На следващо място, се поставя въпроса за подходящата квалификация на 

членовете на Бюрото. За по- ефективна дейност се препоръчва при проверките на 

Бюрото, да се предостави достъп и до всички материали, относими към искането, 

съдържащи се в оперативните дела или досъдебните производства. Не на последно 

място, се подлагат на критичен анализ условията за уведомяване на гражданите от 

Бюрото. 

Контролът от прилагащи структури се осъществява от: председателя на 

Държавна агенция „Технически операции“;  председателя на Държавна агенция 

„национална сигурност“;  министъра на вътрешните работи.  

Тези длъжностни лица осъществяват контрол за правомерно прилагане, когато 
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СРС се прилагат от ръководената от тях структура. Посочената разпоредбата следва да 

се допълни и с ръководителите на останалите служби, които също могат да прилагат : 

на ДАР и   на СВР. Към момента те  са лишени от това важно правомощие . 

В ЗСРС са регламентирани контролните правомощия на прилагащите   

структурите  да не започват или да  прекратява прилагането,  съгласно чл.22, ал.3 ЗСРС.  

Вътрешен контрол при процедурата за използване на СРС се осъществява от 

ръководителя на оперативните служби, който подава искането, респ. от 

административния ръководител на прокуратурата, който  се уведомява от 

наблюдаващия прокурор , преди да се  подаде искането за използване на СРС. 

Вътрешният контрол , в оперативните служби би могъл да бъде в две насоки:   за 

целесъобразност и ефективност на заявеното използване на СРС, упражняван от 

непосредствения ръководителя на отдела/дирекцията;  за законосъобразност, 

упражняван от правния отдел/дирекция на оперативната служба 

В случай, че се възстанови принципа на финансовата обвързаност на заявителя 

за поисканите от него оперативни способи, финансовата обосновка също би могла да 

бъде част от предварителния вътрешен контрол. 

Механизмът на прилагане на СРС  обуславя текущ контрол от ръководителя на 

отдела/дирекцията, на който периодично се  докладва от служителя, непосредствено 

получаващ резултатите от прилагането. Специфичната процедура за получаване на 

непосредствен достъп до системата за прилагане, т.е. ползване на „акаунт“ от 

заявителя, изисква специфичен текущ контрол, както и мерки срещу нерегламентирано 

съхраняване на получената информация. 

Последващият вътрешен контрол се упражнява при прекратяване на 

процедурата и изготвяне на доклад от ръководителя на службата – заявител до съда. В 

него се отчитат процеса на прилагане на СРС и получените  резултатите от него. 

В Параграф 3.3. се акцентира на защитата правата на гражданите при 

прилагане на специални разузнавателни средства . 

 А) Практика на Европейския съд по правата на човека  

Констатирайки намеса на публичната власт в защитеното материално право, 

Европейският съд подлага ограничителната мярка на т. нар. “троен тест” за 

допустимост, преценявайки последователно дали е законна, т.е. предвидена в 

национален закон, дали преследва легитимна цел и дали е необходима в едно 

демократично общество. Този троен тест извежда на преден план проблемите за 

пределите на свободата на преценка на държавата и на принципа за пропорционалност, 

който следва да бъде съблюдаван между накърнения и защитения интерес. 

ЕСПЧ в две свои решения - Асоциация за европейска интеграция и права на 

човека и Екимджиев срещу България от 2007г (§§ 79  – 91).) г. и Хаджиев срещу 

България от 2012 г., извършвайки цялостна оценка на правната уредба и практиката , 

констатира, че системата на прилагане на СРС у нас, съществувала в периода, сочен в 

двете жалби – от 2000 г. до 2004 г.,  нарушава  основни изисквания за използване на 

тези способи – правото на неприкосновеност на личния живот и правото на ефективни 

правни средства за защита по чл. 8 и чл. 13 КЗПЧОС. Това доведе до осъждане на 

България от ЕСПЧ по дело Хаджиев срещу България, който констатира, че българското 

законодателство в периода, сочен от жалбоподателя , не е съдържало достатъчно 
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гаранции срещу риск от злоупотреба, присъщ на всяка система за тайно наблюдение, 

както и механизъм за удовлетворяване на гражданите, когато са били обект на 

незаконно прилагане на СРС. В подобна насока са и  решенията на ЕСПЧ по делата 

Киров срещу България от 2008 г., Нацев срещу България от 2012 г.. Последното 

осъдително  решение е от 11.01.2022г (Екемджиев и др. срещу България), където е 

анализирано, че част от изложените въпроси в тази проблемна област все още не са 

решени.   

Б) Уведомяване на засегнатите лица, съгласно законодателство на други 

държави. В законодателството на САЩ са предвидени процедури за уведомяване на 

засегнатите лица, при таен контрол и събиране на информация. Една от тях е в случай, 

на непотвърждаване от съда на „спешните заповеди“, издавани от главния прокурор,  

той уведомява засегнатите лица, относно обстоятелството, че са били под наблюдение, 

периода на наблюдението и информацията, която е била получена, респ. липса на 

такава информация, съгласно §1806 (j), дял 50 от Кодекса на САЩ.  

В Закона за национална сигурност на САЩ , с допълнение от 2004г. и 2007г., са 

регламентирани функциите на Служителя по защита на гражданските свободи, 

назначен в Службата на директора на националното разузнаване. Служителят по 

защита на гражданските свободи има важни правомощия, свързани с контрол на 

процедурите, произнасяне по жалби на засегнати лица и др. Когато е целесъобразно, 

служителят по защита на гражданските свободи може да отнесе жалби до Службата на 

генералния инспектор, отговаряща за засегнатия елемент на отдела или агенцията на 

разузнавателната общност, за провеждане на разследване .  

Засегнатите , от тайния контрол лица в Русия имат право на защита. 

Съгласно чл.5 от Федерален закон  „Относно оперативно-издирвателната 

дейност“ длъжностни лица, при извършване на оперативно-издирвателни дейности 

трябва да гарантират спазването на човешките и граждански права върху 

неприкосновеността на личния живот, личните и семейни тайни, неприкосновеността 

на дома и кореспонденцията. Лице, чиято вина за извършване на престъпление не е 

доказана по установения от закона ред,  за което е отказано образуване на наказателно 

дело или същото е прекратено поради отсъствие на престъпление, има право да изисква 

от органа, осъществяващ оперативно-издирвателната дейност, получената за него 

информация  в границите, позволени от изискванията на конспирацията и изключващи 

възможността за разкриване на държавна тайна.Отказът се обжалва пред съда. 

 Процедура за уведомяване на засегнатото лице е уредена и в законодателството 

на Федерална Република Германия. Един от предвидените модели за уведомяване на 

лицето за приложените тайни мерки е уредена в Раздел 74 от Федералния закон за 

криминалната полиция. Уведомяването се извършва веднага щом това е възможно, без 

да се застрашава целта на мярката, държавното устройство, живота, здравето или 

свободата на лице или активи със значителна стойност, запазването на които е 

необходимо в обществен интерес. Ако наказателно разследване се извършва въз основа 

на основните факти, прокуратурата ще реши в съответствие с разпоредбите на 

наказателното процесуално право дали да бъде направено уведомление. Уведомлението 

се извършва от Федералната служба за криминална полиция.Ако уведомлението е 

отложено поради една от гореспоменатите причини, това трябва да бъде 
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документирано. Ако уведомлението е отложено и не бъде получено в рамките на 

дванадесет месеца след края на мярката, за по-нататъшно отлагане е необходимо 

одобрението на съда.( В случай на раздели 46 и 49 срокът е шест месеца) . Пет години 

след приключване на мярката, уведомлението може окончателно да бъде отменено с 

разпореждане на съда, ако предпоставките за уведомлението няма да бъдат изпълнени, 

по-нататъшното използване на данните срещу заинтересованото лице е изключено и 

данните са изтрити. Подобна процедура, за уведомяване  е уредена и в  Раздел 101 НПК 

на Германия. 

Съгласно §12 от Закона G-10 ограничителните мерки, се съобщават на 

контролираното лице след прекратяването им. Ако уведомлението не бъде получено в 

рамките на дванадесет месеца след края на мярката, по - нататъшното отлагане изисква 

одобрението на Комисията G10. Комисията G10 определя продължителността на по -

нататъшното отлагане. Не се изисква уведомяване, ако Комисията на G10 единодушно 

е решила това и заплаха за целта на ограничението все още съществува пет години след 

края на мярката, ще съществува и за в бъдеще , както и процедурата  за изтриване е 

изпълнена, както от органа за събиране, така и от получателя. 

В) Уведомяване на засегнатото лице в Република България  

В българското законодателство  редът за уведомяване на граждани е 

регламентиран в чл.34ж ЗСРС - Националното бюро уведомява служебно гражданите, 

когато спрямо тях са били прилагани неправомерно специални разузнавателни средства  

Правната същност на решението на НБКСРС за неправомерно прилагане на СРС 

е на официален удостоверителен документ, който не е задължителен за съда в неговия 

диспозитив. Според  ВКС, с акта на НБКСРС, се поставя началото на давностния срок 

по иска за обезщетение за вреди, тъй като преди съобщаването на този акт, 

пострадалият не е имал правна възможност да реализира правата си .  

 Решение  на НБКСРС е единствения източник на информация за засегнатото 

лице и без решението, не може да се предявят правата по  Закона за отговорността на 

държавата и общините за вреди. Това законодателно решение основателно е 

критикувано в решение на ЕСПЧ срещу България от 11.01.2022г., като 

възпрепятстващо или силно ограничително. На практика, уведомяването се отлага в 

редица случаи, с мотиви за опасност от постигане на целите  по чл.3 и чл.4 ЗСРС, т.е. 

ще се затрудни или възпрепятства оперативната разработка или разследването в 

досъдебното производство. 

От друга страна, лицето е „обвързано“ с преценката на НБКСРС, в случай че са 

прилагани неправомерно СРС, но Бюрото е взело решение в обратна насока. 

Последното решение и в този случай следва да е на съда, а не на орган извън съдебната 

власт. 

Предложението е да се възприеме моделът за уведомяване , уреден в САЩ, 

ФРГ и др.: След приключване на процедурата , лицето се уведомява за приложените 

СРС, веднага след като това е възможно, с оглед  ограничителните законови мерки. 

При отлагане за повече от 12 или 18 месеца спорът между надзорния орган и 

заявителя за уведомяване на засегнатото лице  се решава от съда (По аналогия с 

процедурата по  чл.234, ал.8 и 9 НПК) 

Във връзка с  гражданският иск по ЗОДОВ, на засегнатото от незаконно 
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използване на СРС лице срещу държавата, като процесуален субституент се 

конституира прокуратурата. Съдът разрешил прилагането не носи гражданска 

отговорност по реда на този закон, но съдията  би могъл да понесе наказателна 

отговорност за своя акт. 

Параграф 3.4 представя  Концептуален модел на организацията за използване 

на специални разузнавателни средства за защита на националната сигурност. 

Концептуалния модел на организацията за използване на СРС за защита на 

националната сигурност, се формира, чрез неговите основни характеристики -  

структурен и функционален модел  на организация на компетентните органи и служби, 

и моделиране  на подобрена процедура на използване на СРС в тази  област. 

А) Прецизиране на структурата и управление на модела за използване на 

специални разузнавателни средства : а) По отношение на йерархичната структура на 

службите за сигурност, с оглед постигане на по-устойчив служебен статус 

предложението е Председателя на ДАНС и Председателя на ДАР да се избират и 

освобождават с решение на Народното събрание, по предложение на Министерски 

съвет;  б) Защитата на националната сигурност е единна държавна политика и 

наличието на два съвета, със сходни съвещателни функции - Консултативния съвет  

за национална сигурност, към Президента и Съвета по сигурността, към 

Министерския съвет – заслужава задълбочен дебат, нещо повече – не може да се 

изключи възможността по един и същи въпрос, двата съвета да вземат различни 

решения;  в) Следва да се обмисли предложението в състава на Консултативния съвет 

за  национална сигурност към Президента да се включи и директора на Служба 

„Военно разузнаване“. Част от този състав е министърът на отбраната, на който е 

подчинена Службата, но би било добре и директорът да има възможност да участва в 

съвета ; г) Необходима е  задълбочена дискусия за необходимостта от специализация 

в българското наказателно правораздаване, като се отчете обстоятелството, че  в 

правните системи на други страни тази специализация е намерили своето място;          

д) Поставя се все по-настоятелно въпросът за законодателно уреждане с един акт на 

сходните обществени отношения, свързани с използване на СРС,  и предоставяне на 

„трафични данни“ по ЗЕС.  

Б)Повишаване на функционалната ефективност на модела за използване на 

СРС:  а)  Подобряване на кадровата политика – подбор и развитие на кадри. В аспекта 

на ресурно обезпечаване,  наложително е да се акцентира на инвестиции в научна и 

научно-развойна дейност и инфраструктура в прилагащите структури;  б) Поддържане 

на ефективни, нормативно регулирани отношения между оперативните и 

разузнавателни служби, като заявители на СРС, предвид специалната им 

компетентност; в) В процеса на прилагане на СРС е необходимо да се подобри 

взаимодействието на заявителя и прилагащите структури.; г) Подобряване на 

информационния обмен между оперативно-разузнавателните служби и прокуратурата, 

при прекратяване прилагането на СРС и заявяване изготвянето на ВДС; д) Изграждане 

на единна информационна система на съдилищата, за постановените съдебни актове 

при използване на СРС; е) Следва да се преосмислят функциите  на Главния прокурор 

като заявител на специални разузнавателни средства - за предотвратяване на 

терористични и свързани с тях престъпления ; ж) Завишаване на законовите 
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правомощия и изисквания към дейността на НБКСРС, относно възможността за 

запознаване с всички материали, относими към искането за използване на СРС; з) С 

оглед подобряване на работата на прокуратурата и на информираността на Народното 

събрание и обществото, би било удачно  да се въведат изисквания към годишния 

доклад на главния прокурор за прилагане на закона и за дейността на 

прокуратурата до НС, който да съдържа:  -  брой получени ВДС, изготвени при 

прилагането на СРС ;   -   брой на тези ВДС приобщени в съдебното производство ; 

 –  брой на кредитирани от тях в съдебните актове ;  и) В годишните доклади на 

всички компетентни органи до Народното събрание, да се отразява необходимата 

информация , в явна и класифицирана форма, за  процедурите, относно защитата на 

националната сигурност; й) Да се регламентира отговорност на заявителя за невярна 

информация  

В)Концептуален модел  на процедура за използване на СРС  

 В материално-правен аспект, нормите, уреждащи  защитата на националната 

сигурност, в това число и уредбата на престъпленията по глава първа от особената част 

на НК, имат нужда от актуализация, с оглед динамичните обществени отношения. При 

нови редакции, обаче следва да се запази досегашния законодателен консерватизъм, 

произтичащ и от разпоредбите на чл.32-34 от Конституцията, който ограничава 

възможностите за разширително тълкуване при правоприлагането на подобни норми, 

ограничаващи основни права на гражданите. 

 Усъвършенстваният модел на процедурата за използване на СРС за защита на 

националната сигурност се изразява в следното:  

а) Ограничен кръг заявители – председателя на ДАНС , председателя на  ДАР, 

директора на СВР или оправомощени техни  заместници. За тероризма и свързаните с 

него престъпления и главния секретар на МВР. Необходимо е възстановяване на 

правомощията на ДАНС, относно корупционните престъпления, свързани с 

националната сигурност. КПКОНПИ няма компетентност в областта на националната 

сигурност и не би могла ефективно да противодейства на тези престъпления, които 

безспорно са сред най- рисковите за сигурността. 

Заслужава внимание въпроса, защо териториалните  дирекции на ДАНС, 

притежават самостоятелни правомощия  да заявяват СРС, но териториалните отдели 

на ГДБОП и на ГДГП нямат това право. Въпросът е особено актуален, след 

изменението на чл.35, ал.2 НПК (обн.ДВ, бр.32 от 2022г) – на окръжния съд като първа 

инстанция са подсъдни делата за престъпление по чл.321 НК , следователно и 

териториалните отдели следва да могат да заявяват СРС за него, както  могат да искат 

предоставяне на „трафични данни“ по ЗЕС пред съответния районен съд. 

 б) Специална цел на искането – предотвратяване на определен кръг тежки 

умишлени престъпвания, като превенция за защита на националната сигурност. При 

започване извършването на тези престъпления се използват СРС по общия ред. За целта 

е необходимо в искането за използване на СРС изрично да се съдържа позоваване на 

специалните текстове от ЗСРС, относими към предотвратяване на престъпления. 

Само в тези хипотези, съдът би разрешил по-дълги законово допустими срокове, с 

мотиви , относно  „установена опасност от извършване на престъпления, относими 

към защитата на националната сигурност.“  
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в) Обособяване в две групи на изрично посочени в закона тежки умишлени 

престъпления, относими към дейности за защита на националната сигурност и 

използване на СРС, за тяхното предотвратяване в нови срокове по чл.21 ЗСРС:  

● тежки умишлени престъпления, по глава първа от особената част на НК;  

● други тежки умишлени престъпления (съгласно предложени състави от НК) 

г) Привилегирован ред за искане - наложителна е нова редакция на чл.14, ал.3 

ЗСРС и прилагане на този привилегирован ред, не само в случаите  на предотвратяване 

на терористични престъпления, но и в случаите на предотвратяване на престъпления по 

глава първа от особената част на НК. 

д) Завишаване на съдебния контрол, с оглед гарантиране на необходимостта от 

използване на СРС, като извънреден способ, само когато е „ необходимо в едно 

демократично общество“ 

е) При искане за продължаване на първоначалния срок, в тези хипотези, следва 

да се посочат на съда резултати, свързани с   предотвратеното престъпление, при 

прилагане на СРС, както и факти и обстоятелства за  потенциалната  опасност и за 

бъдещия период на прилагане, относно извършване това престъпление. 

Като една от „дисциплиниращите“ процеса мярка, би могло да се обсъди 

възстановяване в ЗСРС на отменени норми, относно финансовата обвързаност на  

заявителя , която да се приложи  при продължаване на срока за  прилагане на СРС. 

Предлагаме като втора възможна мярка,  искането за продължаване на срока да е  

утвърдено предварително  от вишестоящият  ръководител на специалната служба.  

Към момента, само ДАНС има структури – специализирани и териториални дирекции, 

и самостоятелни отдели, които имат право да искат използване на СРС. Искането се 

подава от съответния директор, след съгласувателна процедура. Предложението е само 

председателят на ДАНС или опровомощен от него заместник- председател да 

утвърждава искането за продължаване на срока. 

ж) Освен възможността да се изготви ВДС, след прекратяване на прилагането, 

да се регламентират реда и условията за своевременно изготвяне, получаване и 

използване на ВДС по време на прилагането на СРС. 

з) В срока  за съхраняване на получената информацията , за нуждите на 

националната сигурност  при необходимост, да се уреди процедура за изготвяне на 

ВДС от тази информация. 

к) Подобряване режима за уведомяване на засегнатите лица в тези процедури и 

улесняване на реда за обезщетяването им, при неправомерно прилагане на СРС 

В хода на действащо оперативно дело или неприключило досъдебно 

производство , при съобразяване с целите на закона, отлагане на уведомяването за не 

повече от 12 или 18 месеца. След този срок,  спорът между надзорния орган и 

заявителя за уведомяване на засегнатото лице да се реши от съда, с окончателно акт. 

 

Изводи от  Глава трета : 

1.Доказана е потребност от усъвършенстване на  организацията за използване 

на специални разузнавателни средства , чрез актуализиране на нормативната уредба 

в тази област и подобряване на процедурите при нейното прилагане . 

2. Предложен е  модел на използването на СРС за защита на националната 
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сигурност, чрез хармонизиране на специалните и наказателните закони, като се 

предлагат нови възможности за наказателно-правна защита на националната 

сигурност, в конституционно допустимите предели. 

3.Разкрити са възможности за усъвършенстване на взаимодействието между 

компетентните органи, включително между оперативните служби и прокуратурата, 

чрез координирана актуализация на  законовата и подзаконова нормативна уредба. 

4.Констатирана е потребност от завишаване на контролните правомощия за 

законосъобразно използване на СРС и подобряване на режима за уведомяване на 

засегнатите лица. 

  

 ОБЩИ ИЗВОДИ: 

 1.Установена е необходимост от усъвършенстване на многоаспектния 

концептуален модел за използване на СРС в Република България, чрез разширяване на 

обхвата, подобряване на динамиката на неговите прилагане и принос към повишаване 

ефективността на защитата на националната сигурност.  

 2.Предложен е научен инструментариум за развитие на специфична област на 

регулирани обществени отношения, чрез използване на съчетание от ретроспективен 

и сравнителноправен анализ за разрабоване на механизъм за оценка ефективността на 

съществуващия концептуален модел за използване на СРС за защита на националната 

сигурност, при което: 

 ●За целите на изследването са използвани взаимно допълващи се инструменти 

за оценка на теоретичната основа, нормативната уредба и анализ на емпиричните 

резултати от изследването. 

 ●Извършен е задълбочен, комплексен и критичен анализ на състоянието на 

концептуалния модел за организиция на използването на СРС за защита на 

националната сигурност. 

 ●Получени са прецизни, валидни, проверими и надежни резултати от 

самостоятелното изследване, които са използваи за формулиране на изводи за 

изпълнението на задачите и постигането на целта на изследването. 

 3.Потвърдена е основната хипотеза на изследването -детайлното научно 

изследване на актуалното състояние на нормативната уредба и практиките на 

службите за сигурност подпомога усъвършенстването на модела за използване на 

специални разузнавателни средства и повишаването ефективността на защитата на 

националната сигурност.  

 4.Предложеният усъвършенстван концептуалния модел на използването на 

СРС за защита на националната сигурност има практико-приложна насоченост, 

която отчита най-съществените фактори на въздействие и възможностите за 

реализиране на модела 

 

 ПРИНОСИ 

 Научни приноси: 

 1.Обогатени са теорията и концептуалните основи на модела за използване на 

СРС за защита на националната сигурност, обобщен е международния опит, изведени 

са тенденциите в развитието на възгледите за тяхното използване в бъдеще, 
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предложени са подходи за разкриване на съществуващите проблеми и са очертани 

насоките за разрешаването им. 

 2.Предложени са инструменти за усъвършенстване модела за използване на 

СРС за защита на националната сигурност, чрез синхронизиране на националното 

законодателство в предметната област за осигуряване на адекватна наказателно-

правна защита, с оглед промените в средата на сигурност и при завишаване 

защитата на правата на гражданите.  

 Научно-приложни приноси: 

 1.Приложени са мултидисциплинарен подход и мащабност при изследването, 

относно използване на СРС, при което са интегрирани знания и експертиза, от 

няколко научни области: национална сигурност, право, управление на специалните 

служби и социологически изследвания. 

 2.Реализиранана е оригинална методика за изследване на сложни системи чрез 

мониторинг, анализ, планиране и прогнозиране на тенденциите в изследваната 

област. Формулирани са конкретни научно-обосновани предложения в организационен, 

управленски и нормативен план за усъвършенстване използването на СРС за защита 

на националната сиурност. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Постигнатите резултати в дисертационното изследване са свързани с 

предложен модел за усъвършенстване използването на СРС за защита на 

националната сигурност, в който основополагащи са актуализиране на нормативната 

уредба, подобряване на процедурите, взаимодействието и  организацията на 

компетентните органи. Изследването показа необходимост и от актуализиране на 

държавната политика в областта на използване на специални разузнавателни 

средства за защита на националната сигурност.  

 Поради своята сложност, комплексност, интердисциплинарност и 

динамичност на процесите в разглежданата област, би било претенциозно да се 

ангажираме с готови решения по всички дискусионни теми. Трудно е да се дадат 

точни и еднозначни отговори на всички възникнали въпроси, но би било успех, ако те 

бъдат поставени на вниманието на обществото. Като стъпка по пътя на по-

нататъшно научно търсене, на базата на изследователските резултати - обективни, 

проверими и защитими, могат да се предприемат мерки за последващо подобряване  

на организацията за използването на СРС като се адаптира предложения 

концептуален модел на тази дейност, към променящата се среда на сигурност . 
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І. GENERAL CHARACTERISTICS OF THE DISSERTATION 
1. Relevance and significance of the researched problem 
National security is a relatively new concept of Bulgarian law, unlike the legislation of 

a number of other countries, where it has long occupied its rightful place of supreme 
constitutional value. Over the last two decades, national security has been defined in a number 
of Bulgarian laws and conceptual documents, often with divergent and asynchronous 
definitions of it in individual acts. Satisfies the fact that after 2015 the Bulgarian legislator for 
a short time managed to compensate for the delay by adopting fundamental laws in this area. 

At the same time, legislative decisions to protect national security have not yet 
received new criminal protection. The development of the criminal law policy of the Republic 
of Bulgaria and the adoption of a new Penal Code are not developing at the required pace. 
During the last decade, two Concepts for penal policy were adopted - for the period 2009-
2014 and for the period 2020-2025. The first Concept, after a critical analysis of the current 
Penal Code, provided for the development of a new code. The draft for a new Penal Code was 
submitted to the National Assembly in 2014, but was not adopted. The second Concept also 
made a critical analysis of the Penal Code, but did not envisage drafting a new code. 

The current legal framework allows for the use of special intelligence means to protect 
national security in connection with serious intentional crimes under Chapter One of the 
special part of the Criminal Code, which is not fully consistent with the changed public 
relations. The additional possibility contained in the SSRU for the use of special intelligence 
means regarding activities related to national security in practice does not find detailed 
regulation. 

The relevance of the present study is determined by the inclusion of several important 
areas in it. The first stems from the need for scientific monitoring and analysis of the 
implementation of new regulations in the field of national security. A prerequisite for the 
second direction is a response to the need to develop scientific approaches for synchronization 
of the legislation in the field of national security with the other current normative acts in the 
country. The third area is related to the need for an adequate response to the diversification of 
forms and increase the number of risks and threats to national security by expanding the 
opportunities for more effective use of special intelligence tools. 

The significance of the current research is determined by the defined scientific 
problem - imprecise regulation, as well as heterogeneous practice of the competent 
authorities in the use of SIM for the protection of national security, despite partial legislative 
regulation of the response to dynamic changes in security and public relations. Solving this 
scientific problem is a response to the need for research and reducing the regulatory 
"vacuum" between special laws for the protection of national security and the lack of criminal 
protection, between the requirements of the national security system and the capabilities of 
competent authorities, to use SRS effectively. 

  
2. Object and subject of the research 
The object of the present dissertation research is the state of the specific circle of the 

normatively regulated public relations, related to the use of special intelligence means for 
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prevention, detection and investigation of serious intentional crimes and for protection of the 
national security. 

The subject of the study is the set of fundamental theoretical positions on the nature of 
national security and special intelligence means, as well as practical approaches in analyzing 
specific procedures for the use of SIM, functions and activities of the competent authorities. 

3. Purpose and research tasks 
The aim of the study is to reveal the current state of the organization's use of special 

intelligence means to prevent, detect and investigate serious intentional crimes and to protect 
national security, and identify key guidelines for its improvement. 

To achieve the goal of research, the following main tasks are solved: 
1. Review of the theoretical and conceptual bases of the use of special intelligence 

means for protection of national security. 
2. Disclosure of the current state of the organization for the use of special intelligence 

means for the protection of  national security; 
3. Defining and proposing guidelines for improving the use of special intelligence 

means for the protection of national security and developing a conceptual model for this. 
The scope of the study is determined by the realization of the purpose of the study in 

the legal framework of the current regulation on the use of SIM for the prevention, detection 
and investigation of serious intentional crimes, and in relation to activities related to national 
security. 

The limitations in the dissertation research exclude the use of methods outside the 
scope of "special intelligence means" - specific intelligence, counterintelligence, police, 
military and other methods, tools and techniques for collecting, processing, analyzing and 
storing classified information, using special technical means, etc. Only unclassified sources of 
information were used in the study. 

4. Scientific hypothesis 
Main hypothesis of the research: The detailed scientific research of the regulations 

and practices of the security services can help to improve the model for the use of special 
intelligence means and increase the effectiveness of the protection of national security. 

 The results of the research contribute to the development of scientific and scientific-
applied approaches and the development of effective models for improving the organization 
and regulations for the use of SIM, by synchronizing the special legislation and criminal law. 

A scientific novelty of the dissertation research is the application of a precisely 
selected set of scientific tools for studying the current state of the legislation and defining the 
model for using special intelligence means for the protection of national security and 
synthesize opportunities to eliminate weaknesses and update the regulations and improve the 
model for using the SIM for the protection of national security. 

5. Research methodology 
Research tools for verification of the main hypothesis of the research: 
1. Retrospective analysis of the development of the legal framework related to 
activities for protection of national security and use of SIM 
2. Comparative analysis of normative acts of other countries in the researched field 
and possibilities for adaptation of the good decisions in the national legislation; 
3. Scientific expert empirical study to assess the effectiveness of the current model for 
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the use of SIM in the Republic of Bulgaria; 
4. Analysis of the results and synthesis of proposals and development of a conceptual 
model for improving the national practices for the use of SIM for the protection of 
national security. 
5. Analysis of the control over the use of SIM and proposals for increasing its 
efficiency. 

  
  
II. STRUCTURE AND CONTENT OF THE DISSERTATION 
1. Structure of the dissertation 
The structure of the dissertation is related to the purpose and research objectives of the 
research. It consists of an introduction, three chapters, general conclusions, a list of sources 
and applications used. 
2. Content of the dissertation 
 List of abbreviations and list of applications. 
    The introduction argues for the need of the study, its relevance and significance. The 
scientific hypothesis, the object and the subject of the research, the goal and the set research 
tasks are defined. The methodology of the research is indicated. 
 Chapter One: Theoretical Foundations of National Security Protection and the 
Use of Special Intelligence Means consists of five paragraphs and is mainly theoretical in 
nature. It clarifies the basic conceptual apparatus regarding the nature of national security and 
its protection, the system of competent bodies in the field of national security in the Republic 
of Bulgaria and in other countries. Basic concepts in the use of special intelligence tools are 
clarified - operational methods, authorities. Fundamental provisions related to fundamental 
human rights in the international legal aspect and in accordance with our national legislation 
are indicated. 
  Paragraph 1.1 examines the concept of "protection of national security" from 
a theoretical point of view. Various definitions of national security have been analyzed, such 
as a scientific term and a legal definition. The basic terms related to the protection of national 
security in the Republic of Bulgaria are indicated: ● "National Security Protection System"; ● 
"Intelligence Community"; ● "National Security Risk"; ● "National Security Threat"; ● 
“Crisis”. The next essential part of the conceptual apparatus used for the purposes of the 
research is the definition of "Strategic activities and sites of national security importance". 
 Paragraph 1.2 discusses the current state of the national security system in the 
Republic of Bulgaria. Some of the competent bodies in the system and their powers related to 
the field of research are listed: National Assembly, President and National Security Advisory 
Council, Council of Ministers and Security Council, Ministry of Interior, State Agency for 
National Security, State Agency Intelligence, Military Intelligence Service - MoD. 
 Paragraph 1.3 provides a brief overview of national security systems and criminal 
law aspects in other countries, as well as European security cooperation. 
 The choice in the comparative law analysis was made in view of the two opposing 
national security systems - the United States and Russia. 
 Relevant conclusions for national security systems have also been formulated. 
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Protecting US National Security: ● The constitutional structure of the presidential republic 
also determines the centralization of powers to manage the national security system. The US 
intelligence community is led by a Director of National Intelligence, appointed by the 
President, with the consent of the Senate. The heads of the intelligence agencies and 
departments are appointed by the President, on the proposal of the Director of National 
Intelligence; ● Collective bodies of the US National Security System are the National 
Security Council, its Committees, the Agencies and the Intelligence Departments of 
Ministries and Departments; ● the purpose of the US national security system is to integrate 
national security policies and procedures, with a clearly defined focus on the activities of the 
Department of Defence, including the types of armed forces; ● Regardless of normative 
decentralization and the sharing of responsibilities, the president has a decisive role to play, 
and democratic change usually changes not only the top professional leadership of national 
intelligence, but also its priorities. 
Protection of Russia's state security: ● Doctrinal, Russia's state security is divided into areas - 
military and defence-industrial security, international security, economic security, state and 
public security, anti-terrorist security and information security; ● The President of Russia 
appoints, after consultation with the Federation Council, the heads of the prosecutor's office, 
the heads of the federal executive bodies, including the heads of the services responsible for 
state security. The President nominates the Presidents and Judges of the Constitutional Court 
and the Supreme Court for appointment to the Federation Council. He appoints the presidents 
and judges of other federal courts. The President also chairs the Security Council of the 
Russian Federation; ● The functions of the Security Council and the system of security 
protection bodies of the Russian Federation are regulated in the Federal Security Law; ● 
Special services for the protection of state security in Russia are the Federal Security Service 
(FSB), the Foreign Intelligence Service (FIA), the Military Service; ● Russia's intelligence 
activities are carried out in accordance with the Foreign Intelligence Act (IAA) by the 
following services: - The Foreign Intelligence Service; - The Main Intelligence Directorate of 
the Ministry of Defense; - Federal Security Service. 
  
 The criminal law aspects of national security in France and Germany are briefly 
outlined. 
 The French Penal Code defines the "main interests of the nation" - its 
independence, the integrity of its territory, its security, the republican form of its institutions, 
its means of protecting diplomacy, protecting the population in France and abroad, its 
environment and the main elements of scientific and economic potential and cultural 
heritage". 
 According to the 1998 Penal Code of Germany, armed undermining of the 
existence of the Federal Republic or alteration of the constitutional order established in it is a 
treasonous crime. The use of force or threat to include the territory of one of the provinces in 
whole or in part in another territory or to separate part of one of the provinces is also a treason 
against the "territory". Intelligence for the benefit of a foreign state or consenting to such 
activity is a serious crime. Qualified composition is when this activity affects the defence of 
Germany. There are also separate compositions, in Chapter One, Title Three of the special 
part "Crimes that threaten the democratic rule of law". 
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 Despite the different normative interpretation of treason, treason, espionage and 
other structures, in these regulations they are divided into two main groups - crimes against 
internal security and crimes against external security. From the point of view of the use of 
SIM for these crimes, this division is important, in view of the operation of the Constitution, 
the competence of the relevant security service, the terms and conditions under which it has 
the right to use SIM. 
  
European security cooperation. 
 The membership of the Republic of Bulgaria in NATO and the European Union 
forms requirements for the functioning of the national security system in a common allied 
framework in the field of defence and internal security. European security cooperation is 
essential to increase efficiency. In this regard, the European Security Strategy (ESS) adopted 
by the European Council in 2003 is briefly analyzed, setting out for the first time the 
principles and clear objectives for defending the EU's security interests. The Common 
Security and Defense Policy (CSDP) is an integral part of the European Union's Common 
Foreign and Security Policy (CFSP). With the adoption by the European Parliament of the 
European Union's Global Strategy for Security and Security Policy (EU Global Strategy), a 
report was adopted in 2016 with findings on rapid progress in cooperation with NATO and on 
of the European Commission's Defence Fund. The European Commission has adopted the EU 
Security Union Strategy 2020-2025, focusing on the need to collectively counter significant 
risks and encroachments on national security of every European country and for common 
European security. 
 The analysis of the studied EU acts also reveals some opportunities for improving 
the Bulgarian legislation: • normative decisions for control and monitoring of foreign direct 
investment, especially in strategic activities and industries, as a prevention in the protection of 
national security; • enhancing interoperability, unifying procedures and similar legislative 
decisions within the EU on the freezing of funds, financial assets or economic revenues, not 
only in terms of preventing terrorism and related activities; • updating of crimes against the 
environment; • updating the regulation on computer crimes, etc. 
   

Paragraph 1.4 examines the interaction between fundamental human rights and the 
protection of national security. Fundamental international acts regulating human rights are 
mentioned - the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on 
Civil and Political Rights (ICCPR), which determine the balance between personal rights and 
the rights of society. The sanction function of the state always encounters a barrier to the 
unjustified entry into the personal sphere of citizens, protected by the high standards adopted 
in international law. 

European legislation outlines the principles enshrined in the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The interference of state authorities 
in the field of personal rights is inadmissible except in cases provided by law and necessary in 
a democratic society in the interests of national and public security or economic well-being 
of the country, to prevent riots or crime, to protect health and morality or the rights and 
freedoms of others. National security is derived as an independent legally protected value, in 
the interest of which the ECHR allows temporary restriction of fundamental rights. 
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An analysis of the basic rights of citizens according to the Constitution of the Republic 
of Bulgaria is presented. The relevant provisions for the study on privacy and the inviolability 
of the home allow temporary restriction of constitutional rights, only in cases provided by 
law. The Constitutional Legislator has not reproduced in these provisions the other 
prerequisites of Article 8, item 2 of the CPC. 

The three provisions on privacy, housing and correspondence do not contain the 
protection of national security as a precondition for restricting rights, unlike the provisions on 
residence, freedom of conscience, thought, religion and the right to information. 

When limiting the inviolability of correspondence, the constitutional order is the 
strictest - it is applied with the permission of the judiciary, when it is necessary to detect or 
prevent serious crimes. From the literal interpretation of the three provisions could be 
wrongly concluded that the listed rights would be the easiest to limit the right to personal 
inviolability - the constitutional requirement is only that the restriction be provided by law. It 
may be necessary for a body outside the judiciary to commit acts that constitute not only 
serious crimes, but also a threat to national security and others. At the same time, it is most 
difficult to limit the inviolability of correspondence. 

The systematic interpretation of the constitutional norm, with the higher constitutional 
standard for protection of correspondence and communications, on the one hand, and of the 
constitutional norms, regulating the privacy and housing, on the other hand, leads to the 
conclusion that this high standard, resp. a more restrictive regime on the possibilities for 
restricting rights should also apply to the rights to privacy and housing. 

In order not to impose such contradictory interpretations, it is necessary to synchronize 
the terms and conditions for restricting the three fundamental rights. 

 Paragraph 1.5 presents the nature of special intelligence means and the operational 
means for their use 

A) At the beginning of the paragraph are outlined the basic theoretical foundations of 
the use of special intelligence tools, according to the doctrine, with cited research and their 
authors. 

The normative development in historical aspect of the activities for secret control and 
collection of information, regulated at the legal level for the first time in the Law on the 
People's Militia of 1976 is indicated. For the first time in the legislation of the Republic of 
Bulgaria in the National Police Act of 1993 

According to the repealed Law on Special Intelligence Means, "special intelligence 
means" are the means used for surveillance, eavesdropping, tracking, penetration, 
photography, filming, video and / or sound recording and verification of correspondence, 
intended to obtain the necessary information without knowledge or despite the express 
disagreement of the controlled persons. The definition under the current RCC Act has been 
significantly improved: "Special intelligence means are the technical means and operational 
methods for their application, which are used to prepare physical evidence - films, videos, 
sound recordings, photographs and marked objects." 

Meanwhile, in the criminal process, the special intelligence means are settled three 
years later, after the first SSR, and in incomplete volume. The provisions of the law list 
serious intentional crimes for which material evidence is prepared, among others, film 
recordings, video recordings, sound recordings and photographs, including marked objects. 
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Except in this case, the use of special intelligence means is permissible on preliminary 
inspection. Only in the current Criminal Procedure Code are special intelligence means 
regulated as a means of proving criminal activity, along with the other seven procedural 
means. 

B) Next, the operational methods for the application of SIM are analyzed - 
surveillance, eavesdropping, tracking, intrusion, marking, checking correspondence, 
controlled delivery, trust transaction and undercover officer. The mechanisms of their 
implementation are outlined, as well as problems in the interaction between the competent 
authorities in their preparation and implementation. 

C) The last part of the paragraph analyzes the methods of international legal 
cooperation, on investigative actions and other procedural actions, according to: ● The 
European Investigation Order Act; ● The European Convention on Mutual Assistance in 
Criminal Matters of 1959 (ECHR); ● The European Convention on Mutual Assistance in 
Criminal Matters between the EU Member States of 2000. and other. 

  
        

At the end of the first chapter the following conclusions are made: 
1. The study of the normative acts reveals difficulties in their synchronized 

application, arising from the lack of unification of the mechanisms for protection of the 
national security in the special laws and in the criminal-legal aspect. The main problem is the 
definition of national security as a criminal law concept. 

2. A retrospective analysis of the development of national legislation in the field of the 
use of SIM has been carried out, the results of which reveal opportunities for its improvement 
and harmonization with Union law. 

3. By solving the first main task of the research, unresolved issues have been defined 
regarding the current state of rule-making and law enforcement in the field of national 
security and its place in criminal law, which limit the full implementation of operational and 
investigative functions of state bodies. of the USSR. 

 
Chapter Two: Organization for the Use of Special Intelligence Means consists of 

three paragraphs. Paragraph 2.1 presents models for the use of special intelligence tools. 
These models take into account the specifics of the normative tasks and the opportunities for 
successful realization of the goal of using SIM - to prevent, detect and investigate crimes and 
to protect national security. 

Accordingly in subparagraph 2.1.1. the model of the use of special intelligence tools 
for crime prevention, detection and investigation has been studied. 

The procedure for using the secret methods for control and collection of information 
related to criminal activity and for protection of national security in the legislation of other 
countries is indicated in a synthesized form, as the most significant differences with the 
Bulgarian regulations are noted in the respective systematic place. . The important feature is 
that in some of the countries mentioned in the study the interception of telephone, oral, 
electronic and other communications is carried out according to the same normative 
procedure. In the Bulgarian legislation, the use of SIM and storage, provision of "traffic data" 
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are regulated in two normative acts - ZRS and ZES, respectively. in two procedures. 
A) Serious intentional crimes for which the use of SIM is allowed 

It is essential in the considered model that the crime for which the use of SIM is 
requested to be one of the limiting listed serious intentional crimes in ZSRS and PPC. In the 
conditions of international cooperation, an exception is provided, under which the SIM may 
be used for other crimes, which are explicitly specified in an international treaty. 

In the foreign legislation the approach in determining the admissible crimes for secret 
control is different. Under the U.S. Code, offenses at the federal level for which interception 
may be sought are listed in more than one hundred and twenty-eight paragraphs, punishable 
by imprisonment for more than one year. 
Interception of telecommunications, according to the German Criminal Procedure Code, is a 
secret secret method for especially serious crimes, crimes against the state system - 
punishable by imprisonment for up to 10 years, as well as for more than 90 crimes, most of 
which are punishable by imprisonment. up to 5 years and crimes with lighter punishments - 
imprisonment for up to 3 years, up to 2 years, even up to 1 year. In Russia, covert operations 
and investigations are carried out for premeditated crimes punishable by imprisonment: 
moderate - up to 5 years, serious - up to 10 years, or particularly serious crimes - over 10 
years. 

  
B) Persons and objects against which SIM is used. Authorities. 
It is stated in this paragraph that SRS can be used in relation to persons and objects 

specified in the law. With regard to the sites, in the judgment in Ekemdzhiev et al. V. 
Bulgaria, the ECtHR criticized this possibility in the law, as it held that the term “sites” in the 
ZSRS is not defined in a way that ensures that it cannot serve as a basis for indiscriminate 
surveillance… " 

A specific scope for the use of SRS is also for the protection of the life or property of 
persons who have given their written consent, as well as for a witness in criminal proceedings 
who has given his consent for the establishment of criminal activity of other persons. . A 
separate case of using SIM is provided for under the CIPA with a declaration of consent from 
a person, in view of its investigation for gaining access to the level of "top secret". 

The bodies are listed, which according to the law, in view of their competence, may 
request the use of SRS. Exceptions are cases of international cooperation, where the 
competent authority in most procedures is the Supreme Prosecution Office. 

With regard to the applicants, there is a deviation from the rules when requesting the 
use of SIM for crimes committed by a judge, prosecutor or investigator. The second deviation 
from the rules is the hypothesis of a request to use SIM to prevent terrorist and related crimes. 

C) Request for the use of SIM 
The procedure for preparation of a written motivated request by the respective 

administrative head or by the supervising prosecutor is analyzed, as well as the requirements 
to the content. 

 In practical application, the difficulties of the applicant and the refusals of the court 
are in fulfilling the following essential requirements to the content of the request: - to indicate 
facts and circumstances that give reason to suspect criminal activity. This information is still 
not sufficient data, because in their presence pre-trial proceedings are initiated and the 
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presumption of criminal activity is reasonable; - the assumptions are aimed at a specific 
person or object; - complicity of the person in the serious intentional crime described in the 
request. 

For specific cases of using SIM, the law requires the attachment of additional 
documents to the request: - in the cases of an endangered person or a witness in criminal 
proceedings, the written consent of the person to whom the SIM will be used is attached to the 
request; - in the event of a request for an undercover officer, a written declaration shall be 
submitted by that officer; - when investigating a person for providing access to top-secret 
information under the CIPA, a declaration shall be submitted by the investigated person. 

D) Authorization of the use of SIM 
The most significant stages of the court ruling procedure, according to the provisions 

of the Criminal Procedure Code and the Judicial Procedure Act, have been studied. The 
authorities shall submit the request for special intelligence means to the chairmen of the Sofia 
City Court, the respective district or military courts, the SPNS or to a deputy chairman 
authorized by them. 

The ZSRS regulates special jurisdiction for crimes committed in complicity with 
magistrates. 

A comparative analysis with the procedures in other countries is also briefly presented. 
The US Code regulates similar procedures for requesting and authorizing covert 

control, through surveillance, tracking, etc. According to the German Federal Criminal Police 
Act, personal data are collected through the use of special means by the federal police. The 
secret methods are also listed in the Criminal Procedure Code, including an "undercover 
agent" . In Russia, secret methods are part of the search operations of the competent 
authorities and are authorized by the court. In case of refusal, the applicant has the right to 
appeal to a higher court. Trial purchases, controlled deliveries, operational experiments or 
operational deployment of officials by bodies conducting operational and investigative 
activities shall be carried out on the basis of a resolution approved by the head of the body. 
Control, recording of conversations and other secret methods of investigation are regulated in 
the Criminal Procedure Code of Russia, including a procedure similar to that under the WEU 

  
E) Application of special intelligence means 
The specific terms and conditions for the application of the SIM are indicated. After 

issuing a court permit for the use of the SIM, it is necessary to issue a written order for 
implementation by the heads of the implementing structures. There is a mixed factual 
composition, including a statement of intent by a body of the judiciary and bodies of the 
executive. In accordance with the requirements of the legislation, the written order for 
implementation is given by the chairman or authorized deputy chairman of DATO or SANS, 
by the Secretary General of the Ministry of Interior or his deputy. When using the 
"undercover officer" operational method, the permit for implementation is given only by the 
Secretary General of the Ministry of Interior or an authorized deputy. In addition to the 
structures of DATO and the Directorate of Technical Operations of SANS and the Ministry of 
Interior, the other structures - DAR and the Military Intelligence Service can apply SIM 
within their competence. With the wording of the SSA in 2015, the powers of the 
implementing structures were supplemented not to start or terminate the implementation when 
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a crime permit is granted, other than those specified in the law or in case of obvious factual 
error in the request or permit. 

An exception to the application of the RCC to start after the order of the head of the 
implementing structure is to start in urgent cases immediately after obtaining the court permit, 
which is notified to the head of the implementing structure. The notification is documented 
and a written order is subsequently issued. In such a reaction, the dynamics of the 
development of criminal activity is taken into account. 

In order to achieve speed and efficiency in the use of SIM, the law allows at the 
request of the applicant and if technically possible the information to be provided through 
direct access to the automated information system for timely response. The legislative 
decision is appropriate in cases of dynamic enforcement actions and the need for factual and 
legal response. 

A distinctive feature of the application of the SIM is its time limit within the time 
limits set by law and the court. 

In the request for the use of SIM, the applicant must state the reasons for the necessary 
length of time, in view of the expected results of the application of the requested methods. 
The validity of the reasons is assessed by the court and it may allow shorter deadlines than 
stated. When requesting an extension of the term, the applicant should prove to the court the 
results achieved so far from the application of the SRS. In case of failure, the court refuses to 
extend the term. 

 
F) Use of results from the application of SIM 
The model for the use of SIM was created and focused on obtaining information with 

probative value, which is subsequently used in court. The results of the application of the 
RCC shall be sent by the applicant's implementing structure on paper or other media. The 
items received from the controlled delivery or the trust transaction shall be sent immediately, 
and at the request of the applicant - photos, records, sketches, plans. 

An exception to this rule is the provision in the SSA regarding the information 
obtained in the application of the SIM for the prevention of crimes under Chapter One of the 
special part of the Penal Code, in relation to activities related to the protection of national 
security, which is kept by a specialized territorial directorate. or an independent territorial 
department of the State Agency for National Security, the Military Intelligence Service or the 
State Intelligence Agency for up to 15 years. The term begins to run from the termination of 
the application of the special intelligence means. 

The preparation of the VDS is reflected in a protocol signed by the head of the 
implementing structure. The ratio between the number of persons for whom SIM has been 
applied and the number of prepared VDS marks a negative trend of 34% for 2019 and 2020, 
ie. in only one third of the cases the application of the RCC resulted in the preparation of 
evidence. According to this indicator, the most negative is the statistics for 2014 

The issue of the probative value of the data from the use of SIM is resolved in the 
Criminal Procedure Code - the accusation and the sentence cannot be based only on these 
data. The provision is one of the guarantees for revealing the objective truth in the criminal 
process, for which part of the basic principles are adversarial proceedings, equal rights of the 
parties, immediacy in gathering evidence and others. 
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Subsection 2.1.2 analyzes the model for the use of special intelligence tools to protect 
national security 

The SIM also allows the use of SIM in relation to activities related to the protection of 
national security as well as in relation to persons and objects related to national security. With 
the change of the SSR in 2015, this possibility was explicitly linked to the commission of a 
serious intentional crime, among those listed in the law. 

  
 
A) In the legislation of other countries the protection of national security is 

regulated as an independent basis for the use of secret means of control and collection of 
information. 

One of the most detailed regulations for the protection of national security is that of 
the United States, and the most important acts in the study are - Communications Act of 
1934, National Security Act of 1947, Central Intelligence Agency Act of 1949, Act for 
Foreign Intelligence Oversight since 1978, the Patriot Act of 2001, the USA Freedom Act of 
2015, and more. The procedure for requesting and authorizing surveillance to protect 
national security from external threats and foreign forces is regulated in the Foreign 
Intelligence Oversight Act. 

At a certain stage, the development of the regulation and its implementation provoked 
a critical reaction from the European Union, as well as from individual European countries. 

In 2016 Implementing Decision (EU) 2016/1250 of the European Commission 
pursuant to Directive 95/46 / EC of the European Parliament and of the Council on the 
adequacy of the protection afforded by the Data Protection Shield in EU-US relations was 
adopted. Shield). This act regulates the mechanisms for cooperation and balance of interests 
in the field of personal data and security. 

In Germany, special laws governing secret control and information gathering 
procedures are: - the Federal Police Act (Bundespolizeigesetz) of 1994, the Federal 
Constitutional Protection Service Act (BVerfSchG), the Military Counterintelligence Service 
Act (MADG) of 1990, Federal Intelligence Service (BNDG) Act 1990, Federal Criminal 
Police Service Act (BKAG) Act 2017 

These procedures are admissible under the exceptions provided for in the Basic Law 
(Constitution) of Germany. The provision of Article 10 of the Basic Law dictates that the 
secrecy of correspondence and the secrecy of postal and telecommunications services are 
inviolable, but under certain conditions, with the permission of a body outside the judiciary, 
restrictive measures may be taken. According to Article 13 of the Basic Law, the home is 
inviolable and restrictive measures may be imposed only with the permission of a court. 

 Restrictive measures and covert means of control may be required under the G-10 Act 
if there is a real suspicion that someone is suspected of complicity in nine criminal groups. 

In Russia, under the Federal Law "On Operational Investigation", secret means of 
control and collection of information for the protection of national security are allowed - for 
events or actions (inaction) that pose a threat to state, military, economic, information or 
environmental security of the Russian Federation. 

The right to carry out operative-search activities is granted to the following operative 
bodies: 1. Bodies of internal affairs of the Russian Federation; 2. Bodies of the Federal 
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Security Service; 3. Federal body in the field of state protection; 4. Customs authorities of the 
Russian Federation; 5. Foreign Intelligence Service; 6. Federal Penitentiary Service. 

The FSB Act regulates the procedure for using covert methods and means of gathering 
information related to counterintelligence and the fight against terrorism. Counterintelligence 
measures restricting citizens' rights are allowed by a court. The judge's refusal to allow 
counterintelligence measures can be appealed to a higher court. 

As can be seen from the brief overview of the main points in the procedures, the 
protection of national security in the United States, Germany and Russia is provided as a 
separate basis for the use of secret means of control and collection of information. This 
possibility is allowed in the Constitution of the respective country and is regulated in detail in 
the special laws. Unlike the procedures in the United States and Russia, where the court 
allows covert means and control, in Germany a body outside the judiciary decides on these 
measures when they are related to the protection of national security. The US and German 
regulations provide for a procedure for notifying the person concerned, while in Russia such a 
procedure is not regulated. The scope of these restrictive measures in all three countries 
surveyed is focused on external threats. The state power of the United States, Germany and 
Russia and their significant role on a global scale predetermines the stated characteristics. 

 
B) In the Bulgarian legislation the protection of the national security is not an 

independent ground for the use of SIM, therefore it is required to establish signs of criminal 
activity. 

 The current SSR regulates the following procedures for the use of SRS for the 
protection of national security, regarding: ● a serious, intentional crime being prepared, 
committed or committed, among those listed in the law; ● prevention of crimes related to 
terrorist activity; ● prevention of serious intentional crimes under Chapter One of the Special 
Part of the Criminal Code, with a longer period of application. 

The mentioned second and third procedures contain special terms and conditions, but 
they are relevant only for crimes under Chapter One of the Special Part of the Penal Code. All 
other hypotheses in the protection of national security, together with criminal groups, 
systematized in the other chapters of the special part of the Penal Code, allow the use of SRS 
in the general order, which does not take into account the specifics of national security. 

 The special order and conditions for the use of SIM for the prevention of crimes 
related to national security are regulated in Article 13, paragraph 4 and Article 14, paragraph 
3 of the SSR. Both provisions are supplemented by the adoption of the Counter-Terrorism Act 
and according to the first of them the request for the use of special intelligence means to 
prevent terrorist and related crimes is submitted by the Prosecutor General of the Republic of 
Bulgaria, Chairman of the National Security Agency , the chairman of the State Intelligence 
Agency, the director of the Military Information Service or their authorized deputies and the 
Secretary General of the Ministry of Interior. "This provision contains several specific 
characteristics: ● special purpose from crimes, mainly from Chapter One, Special Part of the 
Penal Code, ● Special competence of SRS applicants, ● Type of proceedings in the course of 
which the SIM is requested. 

The first characteristic is related to the fact that the use of SIM is only for the 
prevention of crimes - preventive activities before their commission. As a source of authentic 
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interpretation of the term "crime prevention" used in another provision of the law, we should 
take into account the discussions held during the discussion of the bill in plenary on 
17.09.2015 on the deadlines under this provision. The next specificity of the special order 
under Art. 13, para. to perform such activity - regulated, respectively, in Chapter Nine and 
Chapter Ten of the Penal Code. 

By referring to crimes outside Chapter One of the special part of the Penal Code, the 
legislator overcomes the "deficits" of systematized panels against the Republic. A similar 
technique, with the inclusion of new formulations, will be proposed in Chapter Three of the 
study. 

The special competence of the applicants is the third feature in the procedure - except 
for the mentioned heads of institutions, respectively their deputies, no one else has the right to 
request SIM in this order. During the discussion of the provision in the National Assembly, in 
view of the new powers of the Prosecutor General to request the use of the SIM, many critical 
remarks were made. It could be assumed that experience has been used from other legal 
systems already mentioned in the study - USA, Germany and others. 

Next, regarding the powers of the Prosecutor General under Art. 
In the case of pre-trial proceedings, a supervising prosecutor may request the use of 

SRS. This rule has an exception, according to Art. 13, para. 
The second exception, a representative of the state prosecution to request the SCC 

outside the criminal proceedings, is that under Article 13, paragraph 4 of the SCC by the 
Prosecutor General. 

The order and conditions for the use of SIM in this special case are regulated in 
Article 14, paragraph 3 of the SIM, and unlike the general order, here the requirements for the 
content of the request for SIM are significantly simplified. The other requirements applicable 
to the general procedure are missing: - full and comprehensive indication of facts; - full 
description of the actions performed so far and their results; - reasons for the impossibility 
that the necessary data cannot be collected in any other way. This legislative decision is 
explainable in view of the high degree of public danger of terrorism-related crimes and the 
need for rapid and effective prevention. 

Critically, the impossibility of this special, simplified procedure for the use of SIM to 
be applied to other crimes in Chapter One of the Special Part of the Penal Code was 
discussed, especially for those who are extremely close as criminal groups, except for various 
special purposes. 

 As noted, a special procedure for the use of SIM to prevent crimes under Chapter One 
of the special part of the Penal Code, in the extended terms under Article 21, paragraph 1, 
item 2 is not regulated by law, such is available only for the described crimes in art. 13, para 4 
ZSRS. 

In practice, two procedures could be reached regarding national security - the first, 
under the special procedure of Article 13, paragraph 4 of the ZRSS or under the procedure for 
prevention of crimes under Chapter One of the special part of the Penal Code, for up to three 
years , and the second, in the general order for a period of up to six months, when committing 
the crime (prepared, committed or committed). 

 The last provision of the special order for the use of SIM refers to the right of a 
certain group of applicants, the competent directorates and departments of SANS, Military 
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Information Service or DAR, who received the information from the application, in extended 
terms, to keep it until 15 years. 

This possibility for storing information for the needs of national security is for the first 
time regulated by an amendment to the USSR, which gives SANS the right to store 
indefinitely all information received. 

The latest version introduces two significant restrictions - on the amount of 
information and on the deadline. The first restriction is related to a reference to the norm of 
the Law on Criminal Procedure, which refers only to the information obtained in the 
prevention of a certain range of crimes. In case it has been acquired in the general order - for a 
prepared, committed or committed crime, the indicated services shall not have the right to 
keep it. The second change of the provision refers to the introduced retention period - up to 15 
years. According to the old version, there was no explicit term in the ZSRS, but the provisions 
of the CIPA were applied. 

The issue of the possible probative value of this information is also important, if 
necessary for the investigation of the crime, to which it also refers within the statute of 
limitations for it. The law does not allow this possibility in the wording of 2008, and 
according to the current wording - the information refers only to prevention, ie. in order to be 
legally significant with probative value, the commission of a crime must have subsequently 
begun. In the future, if the practice so requires, a special procedure for the preparation of the 
VDS and by a medium of information stored by the applicant could be regulated. 

In the case of terrorist activity, in addition to the main panels under Chapter One of the 
Special Part of the Penal Code, the related panels under Chapter Nine and Chapter Ten are 
also listed. However, the provision in the SRS allows the storage of information only in the 
application of the SRS for crimes under Chapter One of the special part of the Penal Code. 

The current organization regarding the use of SIM for the protection of national 
security is developing in a positive direction, especially after the changes in the SIM in 2015 
and 2016. A special procedure has been created for the use of the SIM, which would take into 
account the specifics of the activities related to the protection of national security, without 
allowing them as an independent ground under the SIM. The envisaged possibility to use the 
RCC for the prevention of crimes related to national security at a preliminary stage before 
their preparation or commission, at this stage satisfactorily "ensures" in normative terms the 
prevention of risks and threats against national security. Last but not least, the extended 
deadlines for the implementation of the RCC, in these special procedures, correspond to the 
complex, complex and multifaceted relationships that have developed over a long period of 
time in the security environment. The critical remarks made are aimed at upgrading the 
achieved results and formulating proposals for improving the model. 

  
Paragraph 2.2 presents the organization's methodology for examining the use of SIM 

to protect national security 
Empirical sociological research (ESI) is applied as a specific research and practical 

activity, which was carried out in three stages: A) Preparation of the research; B) Conducting 
the research; C) Processing of data from empirical research. After processing the data, an 
analysis of the sociological information follows. 

 A) Preparation of the empirical study 
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a) Formulation of the Research Topic: "Improving the use of special intelligence 
means for the protection of national security" 

Aim of the research: To gather representative and reliable information about the state 
of the organization for the use of special intelligence tools. 

Achieving the goal of the research presupposes solving the following main tasks: - on 
the basis of the collected, processed and analyzed empirical information to reveal the real 
state of the organization; - to determine the main objective and subjective factors influencing 
the use of SIM; - to formulate general conclusions about the state of the organization and 
derive appropriate measures for its improvement. 

 b) Formulation of the Object of the research - the system for protection of the 
national security of the Republic of Bulgaria and in particular the bodies having the legal right 
to use, apply and control the use of special intelligence means. The subject of the research 
are the regularities, mutual relations and interactions in the process of use, application and 
control of the use of SIM. The scope of the research includes the organizational structure and 
functional state of the bodies and services, using, applying and controlling the use of special 
intelligence means. 

c) Development of a sociological model of the research - the model begins with the 
definition of the bodies of the national security protection system, using, applying and 
controlling the use of special intelligence means in the activities for protection of the national 
security. Next, the legal framework for the functioning of the organization of the use, 
implementation and control of the use of special intelligence tools to protect national security 
is outlined. 

 d) Formulation of the research hypotheses - An important element of the empirical 
research are the hypotheses, as they are of immediate importance for the development of its 
scientific basis and for the analysis of the results through which they are tested. In essence, 
the hypothesis is a scientifically based statement of a probabilistic nature about the nature and 
causes of a phenomenon of objective reality. 

The main hypothesis of the study is that the effectiveness of the organization of the 
use, implementation and control in the use of SRS for the protection of national security is 
determined to the greatest extent by the state policy for the protection of national security; 
advanced legislation in the field of protection of national security and the use of SRS; the 
existence of an optimal organization of the use, application and control in the use of SRS for 
the protection of national security and the established capabilities of the competent authorities 
to use, implement and control these activities, as well as to interact with each other. In order 
to test the main hypothesis in the course of the research several working hypotheses are 
worked on. Several empirical indicators are derived from the formulated hypotheses. 

e) Choice of methods and tools for collecting sociological information and their 
registration - The main methods used in this study are the study of documents and other 
sources of information, sociological monitoring and surveys (surveys). The algorithm of 
conducting an empirical study through a survey is described. 

In the present study, two tools of the questionnaire method were used: a questionnaire 
card (questionnaire card) and a semi-standardized interview questionnaire. 

- The consultation map is a key tool in empirical research. The card is a 
questionnaire is a set of statements on which the respondent must express his opinion. The 
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questionnaire itself is designed as a questionnaire. 
 The map is a set of 24 questions, "closed type", with digital meaning and 2 questions, 

"open type" and is presented as an appendix to the dissertation. 
- The interview questionnaire (interview) - aims to increase the reliability of the 

data obtained from the survey. The interview was conducted as a conversation with the 
respondents using open-ended questions. 

f) Methodology of the sample - In the present study a model of formation of a 
representative sample is chosen, which allows to achieve a combined sample. It includes the 
advantages of simple random sampling, zonal sampling and nesting sampling and is used 
because the object of study is a complex social system, heterogeneous in hierarchical, linear 
and territorial terms and requiring a combination of different sampling models. 

B) Conducting the empirical research - The collection of individual primary 
information is done by the doctoral student and volunteer interviewers by filling out a 
questionnaire. Additional information is obtained from a semi-standardized interview 
conducted by the doctoral student, for the purposes of which an interview questionnaire was 
prepared. 

C) Processing of data from empirical research - In it there was a transition of 
individual to aggregate information suitable for analysis and summarization. The main 
element at this stage is the encryption and calculation of the results obtained. Methods for 
statistical analysis of the obtained data are applied 

Paragraph 2.3 presents the analysis of the results of the empirical research on the use 
of special intelligence tools for the protection of national security. In the course of the 
empirical sociological research, 250 questionnaires were filled in and 14 interviews were 
conducted. 

The main indicators in the demographic composition of the target group are according 
to the answers to question №26. According to the indicator "main place of work" of the 
number of persons, the data are given in a table, an appendix to the survey. 

A) Analysis of the organization for the use of SIM, based on the results of the 
questionnaire, in the empirical sociological study 

The results of the first group of issues related to legislation confirm the working 
hypothesis that the regulation is at an unsatisfactory level and does not reflect current public 
relations related to the protection of national security. Improving the legislation related to the 
use of SRS is among the priority measures, according to the respondents. The normative acts 
that need to be improved are arranged separately on the scale of importance. In the first place 
is indicated ZSRS, followed by the Penal Code and the Criminal Procedure Code - question 
№ 16, item 1. 

The analysis of the results of the second group of questions related to the structural 
characteristics of the organization for the use of SIM to protect national security shows that 
respondents identify as a priority measure to increase the training of staff who use and apply 
SIM 

However, as a general conclusion, according to the respondents, at the moment these 
structural characteristics of the organization do not provide the necessary protection of 
national security - questions № 6 (47% of respondents give a negative assessment) 

The third group of questions refers to the functional characteristics of the 
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organization for the use of SRS to protect national security. 
The good interaction between the applicants and the court is assessed on a five-point 

scale with a score of 3.81. The interaction between the applicants and the implementing 
structures was assessed even higher, with a score of 3.88, and with the NBKRS - with a score 
of 3.51 (the answers to question № 9, sub-item “h” - “j”). The assessment of the respondents 
regarding the effective use of SRS in their organization has a predominant negative 
assessment - 48% with a negative answer and only 9.6% with a definite positive answer. 
(question № 10) 

The use procedures were rated higher (2.77) than the procedures for implementing and 
controlling the use of SRS (2.82) on a five-point downward scale (question № 12). 

The fourth group of issues concerns the state policy in the field of the use of SIM for 
the protection of national security. Regarding the importance and relative weight of the 
concepts and strategies, in the complex of other components, the respondents rated them in 
8th place, out of a total of 11 components - question № 8, item 2 (score 6.09). Regarding the 
processes in public administration, they are ranked in order of importance, according to the 
answers to question № 15. 

In the fifth group of questions concerning the rights of citizens, ensuring the 
protection of these rights in case of illegal application of the RCC is not among the priorities 
for increasing the efficiency of the organization for the use of the RCC (answers to question 
№16, item 7). For us, this is a significant underestimation of this measure for the effectiveness 
of the process - especially in the direction of "disciplining" all participants in it. Provided 
effective protection of the citizens to whom SIM is applied - normative, organizational and 
procedural, this measure would have a deterrent, preventive and subsequent sanctioning 
effect, which would be at the attention of every applicant and body that authorized the use of 
SIM. 

Only the representatives of the court have ranked this measure in the forefront, 
according to their answers to this question. The different positions of the other respondents on 
the one hand, the court and the author of the study on the other, as well as the Decision of the 
ECtHR of 11.01. 2022, reprehensible for Bulgaria and on this issue, require a serious debate, 
as well as adequate legislative and other appropriate action on the effective protection of 
citizens to whom the SIM applies. 

B) Analysis of the organization for the use of SRS, based on the results of the 
interview questionnaire, as well as the answers to "open-ended" questions in the 
questionnaire. 

The results of the interview questionnaire confirmed the results of the questionnaires. 
In the course of the interviews, additional answers were received, which further developed the 
"open type" answers in the questionnaires or focused on specific topics. The information 
received, in the form of critical remarks and recommendations for improving the organization 
of the use of SIM, including proposals for synchronization of regulations and improvement of 
legislation, could be systematized in the following main points, according to the stages in the 
procedure of using SIM. 

With regard to the request for the use of SIM: ● negative public attitudes towards 
the use of SIM and overexposure to the topic of abuse of power in this area, act as a 
disincentive for some employees to declare the use of these methods - "fear of mistakes"; long 
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process of interdepartmental coordination of the documents in connection with the request for 
use of SRS, ● continuous changes in the legislation, hinder its timely adoption, ● protection 
of national security, to be established as an independent legal basis for the use of SIM, which 
does not is necessarily bound to commit a serious intentional crime, among those listed in the 
law. Emphasis on prevention - a threat and risk to national security, not necessarily the 
composition of the encroachment. Special attention is paid to the improvement of the by-laws 
- structural regulations and internal acts and other proposals. 

With regard to authorizing the use of the SIM: ● discussing the possibility of 
setting up a specialized body, outside the judiciary, to rule on requests relating to the 
protection of national security; ● unification of the case law and the requirements for 
permitting the use of SRS by the bodies under Art. ● when pronouncing in the operative part 
of the court order to indicate the permitted operational methods and compositions of the 
crimes; ● It is a long-standing practice to allow shorter terms for the use of SRS, regarding a 
crime under Chapter One of the special part of the Penal Code than those regulated in the 
SRS; ● a necessary change in the law and the possibility of using SRS and computer crimes. 
The same possibility in the procedure for providing "traffic data"; ● The need for a complete 
modernization of the criminal law framework and improvement of criminal procedure norms 
remains topical, ● to provide an opportunity to protest the refusals of the court, before the 
chairman of the higher court, etc. 

It is proposed to increase the amount of penalties provided for computer and 
computer-related crimes. Updating corruption crimes, incl. elimination of the attribute 
"special purpose" as an element of the subjective side. Expand the range of crimes for which a 
"controlled" witness can be used, including those related to abduction and unlawful 
deprivation of liberty. 

 
With regard to the implementation of the SIM: ● detailed regulation of the activity 

on the implementation of the SIM and the control powers of the intelligence services under 
the SRS. Possibility for application of SIM by the intelligence services of the Republic of 
Bulgaria, outside its territory, similar to the practice of other partner services; ● the urgent 
procedure for application of the operative method “undercover officer” by order of the 
supervising prosecutor, to be provided for the operative services as well, as an additional 
provision in Art.17 

            Regarding the use of the results of the application of the SIM: ● Difficult 
communication in the use of the SCC in pre-trial proceedings between the supervising 
prosecutor and the investigating authorities. To issue an Instruction for interaction of the 
prosecutor's office with the applicants, the implementing structures under the JSA and the 
investigative bodies or to envisage another legal form of coordination (agreement, etc.); ● in 
many cases the large amount of information that the applicants want to use for the preparation 
of the VDS and the legal requirement for its textual reproduction complicates and slows down 
the process in this direction; ● to provide for the possibility of preparing a VDS during the 
implementation of the RCC, and not only after its termination; ● to settle the probative value 
of the current results obtained by the applicant - when considering the measure of restraint, as 
well as in other cases in which the VDS has not yet been prepared; ● Lack of a legal 
procedure for storage and destruction of VDS by the operational services, in case of non-
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initiation of pre-trial proceedings or not involved in pre-trial proceedings; ● Supplement to 
the Criminal Procedure Code, regarding the possibility that data obtained during the 
application of the SRS and at the request of other bodies can be used in criminal proceedings. 

With regard to the control over the use of SIM: ● to create a mechanism that does 
not allow for the same person, for the same act, to request the use of SCC from different 
applicants, ● introduction of a single information system for the court, regarding the persons 
against whom SRS are authorized ● consideration of the possibility of the document 
circulation related to the procedure for requesting, authorization and application of SRS to be 
performed in a secure electronic environment ● to provide for liability of officials when using 
SRS ● the regime At this stage, it does not meet the constitutional and European standards in 
a democratic society. To provide additional powers to the NBCRS to increase the 
effectiveness of monitoring the procedures and procedures for notifying citizens. 
 
At the end of the second chapter the following conclusions are formulated: 
1. The organization for the use of SIM in the Republic of Bulgaria, conditionally divided into 
two models - for the prevention, detection, investigation of serious intentional crimes and for 
the protection of national security, mainly develops in the direction of combating crime. 
2. As can be seen from the brief overview of the main provisions of the procedures, the 
protection of national security in other countries is provided as an independent basis for the 
use of secret means of control and collection of information. with the prevention of serious 
intentional crimes, among those listed in the law. 
3. The procedures analogous to the Bulgarian normative model, related to the use of SRS, 
according to ZSRS and PPC, and storage and provision of data under ZES in the analyzed 
foreign legislation are regulated in one normative act, as a single procedure,. 
4. The most significant reasons for reducing the effectiveness of the applied conceptual model 
for the use of SIM for the protection of national security have been synthesized: the regulatory 
framework in this area is not complete, it is often contradictory; presence of structural and 
functional deficits in the organization; inconsistent practice and insufficient effectiveness of 
interaction between the competent authorities in the use of SIM; the control does not meet the 
raised standards, including with regard to the protection of citizens' rights. 

 
Chapter three: Improving the organization for the use of special intelligence tools 

to protect national security consists of four paragraphs. In paragraph 3.1. opportunities for 
improving the legislation on the use of special intelligence tools have been proposed. 

The question of the necessity and possibility to admit the protection of national 
security as an independent ground for using SIM is analyzed. One of the possible 
decisions within the "framework" of the current Constitution of the Republic of Bulgaria to 
achieve a constitutionally permissible amendment of the legislation, providing for the 
protection of national security, as an independent basis for the use of SRS. This approach is 
related to a broad interpretation of the norms concerning the private life of citizens and 
housing, which, unlike the norm governing the secrecy of correspondence, do not contain a 
requirement to limit inviolability only in cases of criminal activity. enjoys each of the three 
basic inviolable rights listed in the Basic Law of the Federal Republic of Germany) 

Adopting such a legal construction would lead to a "partial" use of the SIM to protect 
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national security, as operational methods of checking correspondence, including checking 
computer information, as part of the correspondence, would be inadmissible. 

In this approach, in addition to the inevitable difficulties in implementing the SIM for 
the protection of national security, such an interpretation of the Constitution is debatable. 

A second possible solution is to protect national security without allowing it as an 
independent ground by expanding the permissible range of serious intentional crimes, 
supplementing the composition of other chapters of the special part of the Penal Code. 

The third possible solution to the question is the wording of the three constitutional 
provisions by reproducing the text of Article 8 of the CPC. This approach clearly addresses 
the issue of restricting personal rights to the protection of national security, subject to certain 
conditions. crimes, thus excluding the possibility of protecting national security, similar to the 
Basic Law of Germany) 

In a condemnatory decision against Bulgaria, dated 11.01.2022. The ECtHR draws an 
extremely important conclusion for the present study - “… that under Bulgarian law the 
protection of national security can be an independent basis for covert surveillance and does 
not in itself contradict Article 8 of the Convention. What matters is that all potential abuses 
arising from the inherently vague meaning and contours of the concept of national security 
must be verifiable… " 

In the researched process, as a start, variants of the mentioned second possible 
solution could be developed, in which to find a mechanism for effective interaction in 
applying the provisions of the Penal Code of 1968, ZSRS of 1997 and the laws on the 
structure and functioning of the system. and separate security services after 2015. The main 
normative acts regulating the researched matter are the Penal Code, the Criminal Procedure 
Code and the ZSRS. 

 A) Penal Code 
As it was pointed out, the extended terms under the ZSRS for the activities related to 

the protection of national security refer only to crimes under Chapter One of the special part 
of the Penal Code, the so-called anti-state crimes. Although the current Penal Code does not 
use the term "national security", a number of panels, systematization in other chapters of the 
special part may relate to the protection of national security. It is known from the theory that 
the systematization of the compositions by chapters and sections is carried out according to 
their generic and immediate object. As Prof. B. Velchev points out, this is not only a legal and 
technical means for arranging the compositions, but also a basic tool in their interpretation 
and determination of their scope. As an example, the definition of "the main interests of the 
nation" in the French Penal Code was cited in this regard. 

  
The draft Penal Code, submitted by the Council of Ministers to the 42nd National 

Assembly in 2014, proposes a new systematization of the composition, regarding the security 
of the state. In Chapter Twenty-one of this draft, "Crimes against the Republic" there are four 
sections - "Crimes against Internal Security", "Crimes against External Security", "Crimes 
against Defense Capability" and "Other Crimes against the Republic". assessed in a positive 
direction, differentiating and supplementing the anti-internal and external security forces, as 
well as systematizing the crimes against the defense capability in a common chapter with the 
other crimes against the Republic. a definition of this concept is also provided as an "anti-state 
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goal". 
Three goals have been declared anti-state, which are not currently contained in the 

Penal Code: - the goals for forcible retention of power; - for violating the territorial integrity 
of the Republic of Bulgaria and - for violating the unity of the Bulgarian nation. 

Regarding the anti-state goal proposed in the draft Criminal Code - to violate the unity 
of the Bulgarian nation, it is also relevant to one of the areas of activity of SANS. 

We share the opinion of Prof. Velchev that not only the special purpose, but also the 
scale of the criminal consequences of certain groups can affect the foundations of statehood. 
Examples are given of crimes against the political rights of citizens - Article 167, Article 169 
and Article 169d of the Penal Code, in which although it does not formally set a special goal 
against the Republic, the scale of criminal activity related to "vote buying" exceeds the danger 
of affecting only the active suffrage of the person and can directly damage the security of the 
state. 

Next, in the draft Criminal Code, Chapter Thirty-Five "Terrorism" systematizes 
twenty-one criminal groups, grouped into sections. The additional provision of the draft Penal 
Code contains the definition of the term "terrorist target". It is worth discussing the possibility 
of systematizing the terrorist-related panels in the draft Penal Code in one chapter with the 
other crimes against the Republic, as is the approach in the current Penal Code. 

If such a proposal is accepted, in our opinion, the so-called anti-state crimes will more 
fully regulate the range of public relations related to the protection of national security. Thus, 
the use of the SRS to protect national security will cover a number of new panels, which are 
currently not in Chapter One of the special part of the Penal Code, including will be 
acceptable for the prevention of a wider range of terrorist crimes. 

A second possible approach is also analyzed, which does not require a new 
systematization of the panels against the Republic. It refers to the possibility, in addition to 
the crimes under Chapter One of the Special Part, to list exhaustively in the USSR the 
criminal structures which, due to their severe consequences, pose a high degree of danger not 
only to the immediate object of public relations but also to national security. internal and 
external security. 

This determination of a new circle of panels, in addition to the crimes against the 
Republic related to activities related to the protection of national security, will contribute to 
the possibility of using SRS under the special order for crime prevention and extended 
deadlines under Article 22, para. 1, item 2 and para 2, item 2 of the USSR. Realization of this 
possibility requires a review of the panels of the Penal Code and analysis in the following 
sequence: First, determining the range of panels for which an increase in punishment may be 
proposed; Second, a review of serious intentional crimes for which the use of SRS is not 
allowed and consideration of the need for some of them to be provided for by law; Third, an 
analysis of the composition, in addition to anti-state crimes, which could also relate to 
activities related to the protection of national security. 

Understandably, a comprehensive analysis of the punishability of the compositions 
and their systematic place in the Penal Code goes beyond the subject of the present study. The 
review of crimes is made only from the point of view of the possibility of using SRS for them 
and to achieve the purpose of this use - prevention, detection and investigation of criminal 
activity and protection of national security. 
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In the first group are the panels in the Penal Code for which an increase in the 
punishment may be proposed - Art. 145a, para. (formation of a political organization on 
religious grounds), Art. 224 of the Penal Code (economic espionage), Article 299 of the Penal 
Code (release or release of a prisoner by an official), Article 319a, paragraph 4, Article 319b, 
paragraph 2, paragraph 3 and paragraph 4, Article 319c, 319d, para 3, art. 319e, para 2 and 
para 3 of the Penal Code (qualified compositions of computer crimes). 

 The listed formations, in view of the increased degree of public danger and the 
specifics of the site to which they refer, should be serious crimes for which the law provides 
for imprisonment for more than five years. Among the mentioned crimes, we accept as a 
priority legislative change the wording of computer crimes. 

In case of increasing the amount of the punishment of imprisonment, of the listed 
crimes, the proposal is for the same law to allow the use of SRS 

  
In the second group, serious intentional crimes have been identified, which are 

currently not among those listed, for which the use of SIM is allowed and it is proposed to 
supplement them. 

These are the qualified components of the crimes against equality of citizens - Article 
162, paragraph 3 of the Penal Code (formation or management of an organization or group to 
commit crimes on national, ethnic or racial grounds), Article 163, paragraph 2, item .1 and 
para 3 of the Penal Code (for instigators and leaders of an armed mob and for a mob attack 
with severe bodily injury or death). 

It should be noted that the proposals to supplement the crimes listed in the first and 
second groups, among those listed in Art. 3, para. was enough, the law would allow the use of 
SRS for all serious intentional crimes, as in previous versions. Additional assessment is 
needed in view of the objective and subjective side of the act, the preparation, the mechanism, 
the participants, the duration of the criminal activity, etc., from which to conclude whether the 
application of operational methods and technical means to prevent , detection and 
investigation of the crime and protection of national security. 

The third group of crimes, we propose to include some of the crimes of the first and 
second groups, and additional serious intentional crimes. A unifying feature of these groups 
is that they are relevant to activities related to the protection of national security. 

At the legal level, they are most comprehensively regulated in Art. 4, para. , the 
territorial integrity, the fundamental rights and freedoms of the citizens, the democratic 
functioning of the state and the civil institutions and the constitutional order established in the 
country. 

As a possible criminal law "projection" in the Penal Code, the following crimes can be 
distinguished from the listed groups of encroachments in ZDANS: 
● part of the crimes indicated in the first group - Article 166 and Article 319a, paragraph 4 of 
the Penal Code; 

● the ones indicated in the second group - art. 162, para 3, art. 163, para 2, item 1 and 
para 3 of the Penal Code; 

● as well as the additional ones - art. 169d, para 1 of the Penal Code (formation or 
management of a group for committing crimes against the political rights of the citizens), Art. 
195, para 3, art. 196, para 1 item 2, proposed .second, art. 233, para 1 and 2, art. 337, para 2-4, 
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art. 339, para 2 and 6 of the Penal Code (qualified compositions of crimes related to 
explosives, weapons and ammunition), art. .280, para 2, item 5 and para 3 of the Penal Code 
(transfer across the border of persons, organized by a group or organization, respectively - and 
when the act was committed with the participation of officials), art. 319b, para 5, item 1 and 
item 2 of the Penal Code (computer crime committed by a person acting on behalf of or 
pursuant to a decision of an OCG, respectively - committed against an information system 
that is part of the critical infrastructure. It could be proposed in Art. 319b, para 5 of the Penal 
Code, new item 3 - committed against an information system, which is used by a government 
body or local self-government or refers to the management of public property.), Art. 352, para 
3, art. 353e, para 4 of the Penal Code (crimes against the environment), art. 357 and art. 393 
of the Penal Code (crimes against state secrets and foreign classified information). The 
possibility of supplementing crimes against peace, genocide and apartheid could also be 
discussed. 

Some emphasis should be placed on the so-called. corruption crimes and their 
relevance to the protection of national security. Until 2018 The prevention of "corruption" 
was part of the activities of SANS, but subsequently reassigned to the powers of KPKONPI, a 
legislative change that we do not support. 

We propose, in addition to the conditionally differentiated in the study third group of 
crimes related to the protection of national security, to add Article 302a of the Penal Code 
(qualified staff of bribery in particularly large amounts, which is a particularly serious case). 
However, the proposal would be implemented only if the competence of SANS is restored, as 
KPKONPI has no authority over activities to protect national security. 

Next, the issue of liability in the use of SIM is explored. As it was established, an 
official who illegally allows, orders or applies SIM, or keeps the information from them bears 
criminal responsibility under Article 284c of the Penal Code. But the official who illegally 
declared the SRS is not criminally liable. In our opinion, this is an issue that deserves 
attention, even if only in the part concerning the declaration of untruth or concealment of the 
truth in the request for use of SRS to the court. ). 

 Increased liability of the applicant of the RCC is determined by the nature of the 
proceedings - secret and unilateral, which restricts constitutional rights, in contrast to judicial, 
adversarial proceedings, in which the person affected by the acts has the right to protection. 
According to the case law, the applicant is not criminally liable under Article 311 of the Penal 
Code or any other text of the law. 
   

 
B) Code of Criminal Procedure 
Some of the proposals analyzed in the course of the empirical study relate to possible 

revisions of the Criminal Procedure Code: ● The need to regulate longer deadlines for the 
implementation of the operational method "undercover officer", as well as longer deadlines 
for investigating a crime under Chapter one of the special part of the Penal Code ● Abolition 
of the procedure for notifying the court and order for destruction of unnecessary information; 
● To eliminate the textual reproduction of the VDS and to envisage the possibility for the 
preparation of the VDS during the application of the SRS, and not only after its termination; ● 
To settle the probative value of the current results obtained in the course of application of the 
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RCC - when considering the measure of restraint, as well as in other cases in which the VDS 
has not yet been prepared; ● Supplement to the provision of art. 177, para. 3 of the PPC, 
regarding the possibility that data obtained during the application of the RCC and at the 
request of other bodies may be used in criminal proceedings. 

 The possibility of using SIM against a witness in criminal proceedings to establish the 
criminal activity of other persons is also noteworthy, as among the admissible crimes are 
added the serious intentional crimes under Chapter One of the special part of the Penal Code. 

   The next question that arises is about the place and role of the prosecuting 
authorities as applicants. According to one opinion, the possibility for the supervising 
prosecutor to be an applicant of the SCC should be reconsidered, partially restoring the 
normative decision that existed before the adoption of the SCC in 1997, ie. only the 
operational services should have the right to request the use of SIM, and in the course of 
initiated pre-trial proceedings - the investigative bodies. The need for such a significant 
change requires a thorough and comprehensive analysis. 

At this stage, the interaction of the supervising prosecutor with the investigative 
bodies, as well as of the prosecutor's office with the operational services, should be 
improved, using SRS. 

C) Law on Special Intelligence Means 
As mentioned, the SSA regulates a special procedure for the use of SRS, for the 

prevention of certain crimes - terrorism and related groups, as well as for crimes under 
Chapter One of the special part of the Penal Code, related to activities to protect national 
security. This special order refers to the following features of the procedure: ● a limited 
number of applicants; ● special purpose of the request; ● privileged request queue; ● deadline 
for implementation; ● ability to store the received information. 

For the purposes of this study, an important issue is the exercise of the extraterritorial 
powers and capabilities of our special services, in their intelligence and counterintelligence 
activities, to use and apply the SRS. In exercising these powers, information of legally 
significant value would be acquired outside the territory of the Republic of Bulgaria. In the 
immediate observation period, after 2013 so far, there is no evidence that Bulgarian special 
services have used SRS abroad. The provisions of the Penal Code and the Criminal Procedure 
Code, relating to crimes related to national security under Chapter One of the special part of 
the Penal Code do not exclude such a possibility. In addition to the legal possibilities of our 
national legislation, in certain cases the mechanisms of international cooperation are also 
applicable. 

The next important question, repeatedly asked by the services in the course of the 
inspections, with the participation of the author of the study, as well as in the empirical 
sociological study (from the "open type" questions, as in the interview - conversation) is 
related to location and functionality. 

Again, an analysis should be made of the need for and possibility of such a change - a 
centralized body, outside the judiciary, to rule on the use of SRS to protect national security. 

The need could be justified by several arguments: - heterogeneous case law in 
different judicial districts; - different requirements of judges in one court; - ignorance of the 
specifics of the activities related to the protection of national security and hence setting much 
shorter deadlines than legally permissible; - not always timely pronouncement in terms, etc. 
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The possible decision of a body outside the judiciary to rule on the use of the SRS to 
protect national security, in our opinion, requires a constitutional change. In other legal 
systems, e.g. of the Federal Republic of Germany is provided for an extrajudicial body to rule 
on the protection of the National Assembly, the so-called Commission G10, and its 
successors, but this possibility is explicitly allowed in Article 10 et seq. Of the Basic Law of 
the Federal Republic of Germany. 

At this stage, the reasons for such an extremely significant change are insufficient, 
moreover, the information obtained as a result of the applied SRS, which is authorized by a 
non-judicial body, understandably, cannot be used for the preparation of VDS. It could be 
preserved in accordance with the SRS for the needs of national security or serve to initiate a 
new procedure for the use of SRS with a ruling by a judicial body, in case the purpose is to 
prepare a VDS. 

Regarding the deadlines for implementation in these procedures, namely - initial up 
to two years, with the possibility of extension for no more than three years in total, it should 
be noted the critical opinion of the ECtHR in the last decision of 11.01.2022. in the case of 
Ekemzhdiev et al. against Bulgaria. The decision notes that the excessive duration of the 
initial authorization, in the case of national security offenses, of up to two years, significantly 
reduces the possibilities for ongoing judicial review. 

The following deadlines could be proposed for activities related to the protection of 
national security in the case of the prevention of serious intentional crimes: 

● under Chapter One of the Special Part of the Penal Code - initial term up to 12 
months, with possibilities for double extension of the term of periods up to 12 months, for a 
total of not more than 36 months; 

● for other crimes related to national security - initial term up to 6 months, with 
possibilities for double extension of the term of periods up to 3 months, for a total of not more 
than 12 months. 

In order to increase control and accountability, a financial commitment of the 
applicant to the applied methods could be envisaged after the initial period of up to 12 
months, respectively after the initial period of up to 6 months. 

 Next, it is argued the need for an order for the destruction of VDS, the operational 
service - the applicant, in case of failure to initiate pre-trial proceedings or not involved in 
pre-trial proceedings. 

Regarding the stored information for the needs of the national security, according to 
art. 31, para. For this purpose, the law, exceptionally, should allow the information carrier, 
which is stored in the special service - applicant, to be possible to prepare VDS, as the 
information carrier in the enforcement structure is destroyed. 

 
In paragraph 3.2. approaches to improving the inter-institutional interaction in the 

use of the RCC are outlined. 
 A) In the internal organizational plan, special attention should be paid to the 

official status of employees and heads of services. 
 B) Improving the interaction of the prosecution with other bodies - applicants of 

the RCC, in order to achieve the following main goals: ● Achieving optimal results from 
the implementation of the RCC; ● Prevent the possibility for the same person or object to 
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request the use of SRS by a supervising prosecutor and by other bodies, applicants in different 
judicial districts. In the Annual Report of the SPP for 2020. as the second reason for the 
refusals on her requests for SRS, after insufficient motivation of the request, is the fact that 
for the same person and act, the court has already been allowed to use SRS at the request of 
other authorities. In this regard, the possibility of creating and maintaining a single electronic 
register, developed and functioning, in compliance with the CIPA and provided access to 
officials - applicants of the RCC and the court, in compliance with the principle of "need to 
know" should be considered. ; 

In order to achieve these goals in the normative aspect, it is necessary to adopt an act 
regulating the interaction of the prosecution with the other bodies: 

● with the operational services: terms and conditions for coordination with the 
prosecutor's office, upon request for preparation of the VDS by the operational services; terms 
and conditions for providing and using the data when applying the SRS in other criminal 
proceedings or at the request of an operational body. Interaction with the operational bodies in 
other specific cases - for the use of SRS, according to Art. 13, para. 1, item 6 of the USSR, for 
the prevention of terrorist and related crimes, etc. 

● with the investigating authorities: advance planning of actions before the request for 
SRS is submitted by the prosecutor's office; in the course of the application - when providing 
"accounts", preparing current reports, analytical reports, providing up-to-date information 
about the person / object of the implementing structures, etc .; 

In the Annual Report of the SPP for 2020. It is stated that, among other reasons, the 
lack of the necessary information in the requests of the prosecutors is due to the investigative 
bodies, which do not submit the information to the supervising prosecutors in a timely and 
correct manner. 

● with the implementing structures: if necessary, preliminary discussion of 
possibilities for implementation; in the course of implementation - starting the implementation 
of individual operational methods, with the organization "on standby", order to provide an 
"account" and technical support, obtaining results beyond the request, preparation of VDS, 
etc. 

In such an instruction, the interaction between the bodies of the prosecution may be 
regulated: In case of replacement of the supervising prosecutor in the course of an unfinished 
procedure for application of the SRS; Terms and conditions for work when sending the 
prosecutor's file (pre-trial proceedings), which continues the application of the SRS under the 
competence of a prosecutor from another judicial district. 

 C) Part of the inter-institutional interaction is the control over the use of SIM. Under 
the current legislation, there are various forms of control over the use of SRS, exercised by a 
number of bodies: ● National Assembly; ● Court; ● NBCRS; ● Implementing structures; ● 
Internal control. 

The National Assembly exercises control over the procedures related to the use of SRS 
when discussing the annual reports of the Prosecutor's Office, the services and the NBKRS. 
Also, the specialized parliamentary committee for control of the use of SRS has powers 
related to hearing the competent authorities, discussing the annual reports, reviewing 
complaints from citizens and others. 

Judicial control over the use of SRS and the information collected should be 
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considered in two aspects - judicial control, when ruling on the use of SRS and judicial 
control, in essence, when crediting the prepared VDS, in this use. 

The legislation does not contain special provisions on the content of judicial acts when 
ruling on the use of SRS. The legal nature of the judicial act, in this case is an order to which 
the general rules apply. 

The most essential part of the content of the judicial act are the motives and the 
operative part. They should have made clear the will of the court, the formation of inner 
conviction and the correct application of the law. 

It is a matter of a higher standard imposed in individual courts to require additional 
reasons for each of the requested operational methods and what evidence is expected to be 
obtained from their application and other requirements that "build" the legal imperatives to 
the content of the the request. When requesting an extension of the term, a more detailed 
analysis by the court of the results achieved so far, related to the applied methods, is also 
possible. 

Next, the NBCRS monitors the procedures for permitting, implementing and using 
SRS, storing and destroying information, and protecting the rights and freedoms of citizens 
against the illegal use of SRS. To perform these tasks, the National Bureau performs activities 
listed in the SSR. In case of data on illegal use and application of special intelligence means, 
respectively storage or destruction of the information obtained through them, the National 
Bureau shall refer to the prosecutor's office and the heads of the applicant and enforcement 
bodies. special intelligence means from the court, the National Bureau refers to the 
Prosecutor's Office and notifies the Supreme Judicial Council and the Minister of Justice, 
according to Art. The National Bureau shall annually submit to the National Assembly a 
report on the activities carried out. 

In the decision of the ECtHR of 11.01.2022. Critical remarks were made regarding the 
composition and activities of the NBCRS. With regard to the composition, it is stated that the 
guarantees for the independence of the members of the Bureau are insufficient, given the fact 
that they are subject to security and access to classified information, which is made by one of 
the bodies inspected by them - SANS. Next, the question arises as to the appropriate 
qualifications of the members of the Bureau. In order to be more effective, it is recommended 
that the Office's inspections also provide access to all materials relevant to the request 
contained in operational cases or pre-trial proceedings. Last but not least, the conditions for 
notifying the citizens of the Bureau are being critically analyzed. 

The control of implementing structures is carried out by: ● the Chairman of the 
State Agency for Technical Operations; ● the Chairman of the State Agency for National 
Security; ● the Minister of the Interior. 

These officials exercise control over the lawful application when the SRS is applied by 
the structure headed by them. This provision should be supplemented with the heads of other 
services, which can also apply - DAR and SVR. They are currently deprived of this important 
power. 

The SSA regulates the control powers of the implementing structures not to start or 
terminate the implementation, according to Article 22, paragraph 3 of the SSA. 

Internal control in the procedure for the use of SRS is carried out by the head of 
operational services, who submits the request, respectively. by the administrative head of the 
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prosecutor's office, who is notified by the supervising prosecutor before submitting the 
request for the use of SRS. 

The internal control in the operational services could be in two directions: - for 
expediency and efficiency of the declared use of SRS, exercised by the immediate head of the 
department / directorate; - for legality exercised by the legal department / directorate of the 
operational service 

Should the principle of the applicant's financial commitment to the operational means 
requested by him be restored, the financial justification could also be part of the ex-ante 
internal control. 

The mechanism of implementation of the RCC determines the current control by the 
head of the department / directorate, to which it is periodically reported by the employee 
directly receiving the results of the implementation. The specific procedure for obtaining 
immediate access to the application system, ie. The use of an "account" by the applicant 
requires specific ongoing controls, as well as measures against unauthorized storage of the 
information received. 

Subsequent internal control is exercised upon termination of the procedure and 
preparation of a report by the head of the applicant service to the court. It takes into account 
the process of implementation of the RCC and the results obtained from it. 

In Paragraph 3.3. Emphasis is placed on protecting the rights of citizens in the 
application of special intelligence tools. 

  
A) Case law of the European Court of Human Rights 
Finding the interference of the public authority in the protected substantive law, the 

European Court subjected the restrictive measure to the so-called "triple test" for 
admissibility, assessing consistently whether it is legal, ie. provided for in national law, 
whether it pursues a legitimate aim and whether it is necessary in a democratic society. This 
triple test highlights the problems of the limits of the State's discretion and the principle of 
proportionality, which must be observed between the harmed and the protected interest. 

The ECtHR in two of its decisions - the Association for European Integration and 
Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria of 2007 (§§ 79-91) and Hadjiev v. Bulgaria of 
2012, conducting a comprehensive assessment of the legal framework and practice, found that 
the system of application of SRS in our country, which existed in the period indicated in the 
two complaints - from 2000 to 2004, violates the basic requirements of the ECHR for the use 
of these methods - the right to privacy and the right to effective legal remedies under Art. 8 
and Art. 13 ECHR. This led to the conviction of Bulgaria by the ECtHR in the case of 
Hadjiev v. Bulgaria, which found that the Bulgarian legislation at the time indicated by the 
applicant did not contain sufficient safeguards against the risk of abuse inherent in any covert 
surveillance system and redress mechanism. of citizens when they have been the subject of 
illegal application of SRS. The decisions of the European Court of Human Rights in the cases 
of Kirov v. Bulgaria from 2008 and Natsev v. Bulgaria from 2012 are in a similar direction. 
the issues raised in this problem area have not yet been resolved. 

B) Notification of the affected persons, according to the legislation of other 
countries. U.S. law provides for procedures for notifying those affected, secret surveillance, 
and information gathering. One of them is in case of non-confirmation by the court of the 
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"emergency orders" issued by the Prosecutor General, he notifies the affected persons about 
the fact that they were under surveillance, the observation period and the information 
received, respectively. lack of such information under §1806 (j), Title 50 of the U.S. Code. 

In the US National Security Act, as amended in 2004. and 2007, the functions of the 
Civil Liberties Officer, appointed to the Office of the Director of National Intelligence, are 
regulated. The Civil Liberties Officer has important powers related to the control of 
procedures, ruling on complaints of affected persons, etc. Where appropriate, the Civil 
Liberties Officer may refer complaints to the Office of the Inspector General, responsible for 
the affected element of the department or intelligence agency, to conduct an investigation. 

Affected persons in Russia have the right to protection. 
Pursuant to Article 5 of the Federal Law “On Operational and Investigative 

Activities”, officials must ensure observance of human and civil rights to privacy, personal 
and family secrets, inviolability of the home and correspondence when conducting operational 
and investigative activities. A person whose guilt for committing a crime has not been proved 
in accordance with the procedure established by law, for whom a criminal case has been 
refused or terminated due to the absence of a crime, has the right to demand from the body 
conducting operative-investigative activity information within the limits allowed by the 
requirements of the conspiracy and excluding the possibility of disclosing a state secret. The 
refusal is appealed in court. 

 The procedure for notifying the affected person is also regulated in the legislation of 
the Federal Republic of Germany. One of the envisaged models for notifying the person of 
the applied secret measures is regulated in Section 74 of the Federal Criminal Police Act. The 
notification shall be made as soon as possible, without jeopardizing the purpose of the 
measure, the organization of life, health or liberty of a person or assets of significant value, 
the preservation of which is necessary in the public interest. If a criminal investigation is 
carried out on the basis of the basic facts, the prosecution will decide in accordance with the 
provisions of criminal procedure law whether to make a notification. The notification is made 
by the Federal Criminal Police Service. If the notification is delayed due to one of the above 
reasons, it must be documented. If the notification is deferred and not received within twelve 
months after the end of the measure, further delay requires the approval of the court (in the 
case of sections 46 and 49, the period is six months). Five years after the end of the measure, 
the notification may be definitively revoked by court order if the preconditions for the 
notification are not met, further use of the data against the person concerned is excluded and 
the data are deleted. A similar notification procedure is regulated in Section 101 of the 
German PPC. 

Pursuant to §12 of the G-10 Act, restrictive measures are communicated to the 
controlled person upon their termination. If the notification is not received within twelve 
months after the end of the measure, further postponement requires the approval of the G10 
Commission. The G10 Commission determines the duration of the further postponement. No 
notification is required if the G10 Commission has unanimously decided this and a threat to 
the purpose of the restriction still exists five years after the end of the measure, will continue 
to exist in the future and the deletion procedure has been completed by the collection 
authority, and from the recipient. 

C) Notification of the affected person in the Republic of Bulgaria 
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In the Bulgarian legislation the procedure for notifying citizens is regulated in Art.34 
The legal essence of the decision of the NBKRS for illegal application of the SIM is of 

an official certifying document, which is not obligatory for the court in its operative part. 
According to the Supreme Court of Cassation, the act of the NBCRS sets the beginning of the 
statute of limitations on the claim for damages, because before the announcement of this act, 
the victim did not have a legal opportunity to exercise his rights. 

 A decision of the NBCRS is the only source of information about the affected person 
and without the decision, the rights under the Law on the Liability of the State and 
Municipalities for Damages cannot be claimed. This legislative decision was rightly criticized 
in the decision of the ECtHR against Bulgaria of 11 January 2022, as obstructive or very 
restrictive. 

In practice, the notification is postponed in a number of cases, with reasons for the 
danger of achieving the objectives under Article 3 and Article 4 of the SSA, ie. will hamper or 
impede the operational development or investigation of pre-trial proceedings. 

On the other hand, the person is "bound" by the judgment of the NBCRS in case SRS 
has been applied, but the Bureau has decided that the procedures are lawful. The final 
decision, in this case as well, should be made by the court and not by a body outside the 
judiciary. 

The proposal in this direction is to adopt the model for informing the citizens, 
settled in the USA, Germany and others. - in case of postponement for more than 12 or 18 
months, the dispute between the supervisory body and the applicant for notification of the 
affected person to be resolved by the court, with a final act. 

In connection with the civil claim under the SMRDA, the prosecutor's office was 
constituted as a procedural substitute for the person affected by the illegal use of SRS against 
the state. The court that authorized the application is not liable under this law, but the judge 
could be held criminally liable for his act. 

Paragraph 3.4 presents the Conceptual Model of the Organization for the Use of 
Special Intelligence Means to Protect National Security. 

The conceptual model of the organization for the use of SRS for the protection of 
national security is formed through its main characteristics - structural and functional model 
of organization of competent authorities and services, and modeling of improved procedure 
for the use of SRS in this area. 

 
A) Clarification of the structure and management of the model for the use of 

special intelligence tools: a) With regard to the hierarchical structure of the security services, 
in order to achieve a more sustainable official status, the proposal is to elect the President of 
SANS and dismiss by decision of the National Assembly, at the proposal of the Council of 
Ministers; b) The protection of national security is a unified state policy and the existence of 
two councils with similar advisory functions - the National Security Advisory Council, the 
President and the Security Council, the Council of Ministers - deserves an in-depth debate, 
moreover - can not be ruled out the possibility for the two councils to take different decisions 
on the same issue; c) The proposal to include the director of the Military Intelligence Service 
in the composition of the National Security Advisory Council to the President should be 
considered. Part of this composition is the Minister of Defense, to whom the Office is 
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subordinated, but it would be good for the director to have the opportunity to participate in the 
council; d) An in-depth discussion is needed on the need for specialization in the Bulgarian 
criminal justice system, taking into account the fact that in the legal systems of other countries 
this specialization has found its place; e) The issue of legislative regulation of similar public 
relations related to the use of SRS and provision of "traffic data" under the WEU is becoming 
more and more urgent. 
 
B) Increasing the functional efficiency of the model for the use of SIM 
: a) Improving the personnel policy - selection and development of personnel. In the aspect of 
resource provision, it is imperative to focus on investments in research and development and 
infrastructure in the implementing structures; b) Maintaining effective, normatively regulated 
relations between the operational and intelligence services, as applicants for SRS, given their 
special competence; (c) In the process of implementing the RCC, it is necessary to improve 
the interaction between the applicant and the implementing structures; d) Improving the 
information exchange between the operative-intelligence services and the prosecutor's office, 
upon termination of the application of the SRS and requesting the preparation of the VDS; e) 
Establishment of a unified information system of the courts for the issued judicial acts in the 
use of SRS; f) The functions of the Prosecutor General as an applicant for special intelligence 
means should be reconsidered - for the prevention of terrorist and related crimes; g) Increase 
of the legal powers and requirements to the activity of the NBCRS, regarding the possibility 
to get acquainted with all materials related to the request for use of SRS; h) In order to 
improve the work of the prosecutor's office and the awareness of the National Assembly and 
the public, it would be appropriate to introduce requirements to the annual report of the 
Prosecutor General on law enforcement and the activities of the prosecutor's office to the 
National Assembly. VDS, prepared in the application of SRS; - number of these VDS 
involved in the court proceedings; 
 - number of credits from them in the court acts; i) In the annual reports of all competent 
bodies to the National Assembly, to reflect the necessary information, in explicit and 
classified form, on the procedures for the protection of national security; j) To regulate the 
liability of the applicant for incorrect information 

   
C) Conceptual model of a procedure for the use of SIM 
 In the substantive and legal aspect, the norms governing the protection of national 

security, including the regulation of crimes under Chapter One of the special part of the Penal 
Code, need to be updated in view of the dynamic public relations. However, new editions 
should preserve the current legislative conservatism, stemming from the provisions of Articles 
32-34 of the Constitution, which limits the possibilities for broad interpretation in the 
application of such norms restricting the fundamental rights of citizens. 

The advanced model of the procedure for using the RCC to protect national security is 
as follows: 

a) A limited number of applicants - the chairman of SANS, the chairman of DAR, the 
director of SVR or their authorized deputies. On terrorism and related crimes and the 
Secretary General of the Ministry of Interior. It is necessary to restore the powers of SANS 
regarding corruption crimes related to national security. KPCONPI has no competence in the 
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field of national security and could not effectively counteract these crimes, which are 
undoubtedly among the most security risks. 

It is worth noting why the territorial directorates of SANS have independent powers to 
declare SRS, but the territorial departments of the CDCOC and the DGCP do not have this 
right. The issue is especially relevant after the amendment of Article 35, paragraph 2 of the 
PPC (promulgated SG, issue 32 of 2022) - the district court as a court of first instance has 
jurisdiction over crimes under Article 321 of the Penal Code, therefore the territorial 
departments should to be able to request SRS for it, as well as to request the provision of 
"traffic data" under the LEC before the relevant district court. 

 b) Special purpose of the request - prevention of a certain range of serious intentional 
crimes, such as prevention for the protection of national security. At the beginning of the 
commission of these crimes, SRS are used in the general order. For this purpose, it is 
necessary that the request for the use of SRS explicitly contains a reference to the special texts 
of the SRS, relevant to the prevention of crime. Only in these cases would the court allow 
longer legally permissible time limits, on the grounds of "established danger of committing 
crimes related to the protection of national security." 

c) Separation into two groups of serious intentional crimes specified in the law, related 
to activities for protection of national security and use of SRS, for their prevention in new 
terms: ● serious intentional crimes, under Chapter One of the Special Part of the Penal Code - 
initial term up to 12 months, with possibilities for double extension of the term of periods up 
to 12 months, for a total of not more than 36 months; ● other serious intentional crimes (The 
following panels are proposed, after increasing the punishment under two of them - art. 162, 
para 3, art. 163, para 2, item 1 and para 3, art. 166, art. 169d, para 1, art. 195, para 3, art. 196, 
para 1 item 2, proposed second, art. 233, para 1 and 2, art. 280, para 2, item 5 and para 3, art. 
302a, art. 319a, para 4, art. 319b, para 5, item 1 and item 2, art. 337, para 2-4, art. 339, para 2 
and 6, art. 352, para 3, art. 353e, para 4, art. 357 and art. 393 Penal Code) - initial term up to 6 
months, with possibilities for double extension of the term of periods up to 3 months, total for 
not more than 12 months. 

 
d) Privileged order for request - a new wording of Art. part of the Penal Code. 
e) Increasing judicial review in order to ensure the need to use the RCC as an 

emergency only when "necessary in a democratic society" 
(f) When requesting an extension of the initial time limit, in these cases, the court 

should be informed of the results of the crime prevented in the application of the RCC, as well 
as the facts and circumstances of the potential danger and the future period of application. 
crime. 

As one of the "disciplining" measures of the process, it could be considered to restore 
in the SSA the repealed norms on the financial commitment of the applicant, which should be 
applied in case of extension of the term of application of the SIM. 

We propose, as a second possible measure, that the request for an extension be 
approved in advance by the superior head of the special service. Currently, only SANS has 
structures - specialized and territorial directorates, and independent departments that have the 
right to request the use of SRS. The request shall be submitted by the relevant director, 
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following a conciliation procedure. The proposal is only for the chairman of SANS or the 
deputy chairman authorized by him to approve the request for extension of the term. 

g) In addition to the possibility to prepare the VDS, after the termination of the 
application, to regulate the terms and conditions for the timely preparation, receipt and use of 
the VDS during the application of the RCC. 

h) Within the term for storage of the received information, for the needs of the 
national security, if necessary, to arrange a procedure for preparation of VDS from this 
information. 

k) Improving the regime for notifying the persons concerned in these procedures and 
facilitating the procedure for their compensation in case of illegal application of the RCC 

In the course of an active operational case or unfinished pre-trial proceedings, in 
compliance with the objectives of the law, postponement of the notification for no more than 
12 or 18 months. After this period, the dispute between the supervisory authority and the 
applicant to notify the person concerned to be resolved by the court, with a final act. 

 
The issues discussed in Chapter Three give grounds to draw the following 

conclusions: 
1. There is a proven need to improve the organization for the use of special 

intelligence tools by updating the legislation in this area and improving the procedures for its 
implementation. 

2. A model of the use of the SRS for the protection of national security is proposed, by 
harmonizing the special and criminal laws, offering new opportunities for criminal legal 
protection of the national security, within the constitutionally permissible limits. 

3. Opportunities have been opened for improving the interaction between the 
competent authorities, including between the operational services and the prosecutor's office, 
through coordinated updating of the laws and regulations. 

4. There is a need to increase the control powers for lawful use of SRS and to improve 
the regime for notifying the affected persons. 

 
  
 
GENERAL CONCLUSIONS: 
1. There is a need to improve the multifaceted conceptual model for the use of SIM in the 
Republic of Bulgaria, by expanding the scope, improving the dynamics of its implementation 
and contributing to increasing the effectiveness of national security protection. 
2. Scientific tools for development of a specific field of regulated public relations are 
proposed, using a combination of retrospective and comparative legal analysis to develop a 
mechanism for evaluating the effectiveness of the existing conceptual model for using SIM to 
protect national security, where: 
● For the purposes of the research, complementary tools were used to evaluate the theoretical 
basis, regulations and analysis of the empirical results of the research. 
● An in-depth, complex and critical analysis of the state of the conceptual model for the 
organization of the use of SRS for the protection of national security has been performed. 
● Accurate, valid, verifiable and reliable results of the independent research were obtained, 
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which were used to formulate conclusions for the implementation of the tasks and the 
achievement of the research goal. 
3. The main hypothesis of the research has been confirmed - the detailed scientific study of the 
current state of the legislation and the practices of the security services helps to improve the 
model for the use of special intelligence tools and increase the effectiveness of national 
security protection. 
4. The proposed improved conceptual model of the use of SIM for the protection of national 
security has a practical and applied orientation, which takes into account the most significant 
factors of impact and opportunities for implementation of the model. 
 
            
  
CONCLUSION 
The achieved results in the dissertation research are related to the proposed 
model for improving the use of SRS for protection of national security, in which 
fundamental are the updating of the legal framework, improvement of the 
procedures, interaction and organization of the competent authorities. 
As a result of the research work, the following scientific and applied scientific 
contributions could be distinguished: 
A) Scientific contributions: 
1. The theory and conceptual bases of the model for using SIM for protection of 
national security are enriched, international experience is summarized, the 
tendencies in the development of the views for their use in the future are 
presented, approaches for revealing the existing problems are offered and the 
guidelines are outlined. for their resolution. 
2. Tools are proposed for improving the model for using SIM for protection of 
national security, by synchronizing the national legislation in the subject area to 
ensure adequate criminal protection, in view of changes in the security 
environment and increasing the protection of citizens' rights. . 
B) Scientific and applied contributions: 
1. A multidisciplinary approach and scale is applied in the research on the use of 
SIM, which integrates knowledge and expertise, from several scientific fields: 
national security, law, management of special services and sociological research. 
2. An original methodology for research of complex systems through 
monitoring, analysis, planning and forecasting of the tendencies in the 
researched field has been realized. Specific scientifically substantiated proposals 
have been formulated in the organizational, managerial and normative plan for 
improving the use of SIM for protection of national security. 
 


