Проект!


Закон за изменение и допълнение на Данъчния процесуален кодекс


В Данъчен процесуален кодекс (Обн., ДВ, бр. 103 от 30.11.1999 г., Решение № 2 на Конституционния съд на РБ от 30.03.2000 г. - бр. 29 от 7.04.2000 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1.08.2000 г., бр. 109 от 18.12.2001 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 112 от 29.11.2002 г., бр. 42 от 9.05.2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
а) Длинея 2 се изменя така:
"(2) Сведенията, съставляващи служебна тайна се създават, получават, обработват, предоставят, съхраняват и упшцожават при условията и по реда на Закона за защита на класнфицираната информация и подзаконовите актове за прилагането му.
б) Алинея 3 се отменя. 
2. Чл. 12а се отменя.

МОТИВИ

В чл. 12, ал. 2 и 3 и чл. 12а от ДПК - "Служебна тайна", се регламентира реда, по който могат да се разкриват сведения, съставляващи служебна тайна, и по специално от органите на МВР и прокуратура. Текста, който беше приет през 1999г., поради несъмнената необходимост от защита на тази данъчна информация, беше изменен и допълнен през пролетта на 2002 г. по предложение и с личното участие в работата по текста в бюджетна комисия на министър проф. Георги Петканов. Текста беше създаден като временно решение, тъй като по същото време се довършваше и се гласуваше в НС и Закона за защита на класифициратата информация, в чиито предмет и обхват пряко попадаше данъчната "Служебна тайна",
Счете се за целесъобразно, че докато се изградят централните структури -Държавната комисия по сигурност на информацията, "Организационните единици" (а това са органите на държавна власт и техните администрации, включително техните поделения, подразделения и структурни звена, в които се създава, обработва, съхранява или предоставя класифицирана информация), и докато ръководителите на тези единици създадат органите по защита и предоставяне на информация, то за да се облекчи и подпомогне съвместната дейност на МВР, прокуратура и данъчната администрация, този текст временно ще урежда тези връзки. Изменението на чл. 12 ДПК и Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) бяха обнародвани в един и същи брой на Държавен вестник - бр. 45 от 30.04.2002г. и влязоха в сила от 03.05.2002г.
В последствие МС прие Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, ДВ, бр. 115/2002 г., Наредба за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация, ДВ, бр. 19/03 г., Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, ДВ, бр. 46/03 г. и Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване, ДВ, бр. 22/03 г.
Заедно с вече приетите Закон за достьп до обществена информация, ДВ, бр. 55/2000 г., и Закон за запщта на личните дании, ДВ, бр. 1/02 г., то в България се изгради ЦЯЛОСТНАТА НОРМАТИВНА БАЗА за "създаване, обработване, съхраняване или предоставяне на класифицирана информация" - § 1, т. 18 Допълнителните разпоредби на ЗЗКИ, хармонизирана с изискванията и достиженията на правото на Европейский съюз.
Във връзка с изказаните становища, че досегашния ред по чл. 12 ДПК затруднявал работата на прокурорите и следователите, следва да се има предвид, че съгласно чл. 39, ал. 1, т. 7 от ЗЗКИ еъдиите, прокурорите и следователите са приравнени по статут за надеждност и право на достъп до служебна тайна на:
председателя на Народного събрание, президента на Република България, министьр-председателя, министрите, главния секретар на Министерския съвет, народните представители и на еъдиите от Конституционния съд.
Освен това ИЗРИЧНО - съгласно чл. 39, ал, 3 от същия закон, съдиите, прокурорите и следователите получават, считано от момента на встъпването им в длъжност, по право достъп до всички нива на класифнцирана информация за срока на заемане на длъжността им.
Основен принцип в правото е, че специалния закон се прилага с предимство и дерогира разпоредбите на общия закон, като и че по-новия закон отменя сходните разпоредби на по-стария. Поради това може да се приеме че е налице и мълчалива отмяна на разпоредбите на чл. 12, ал. 2 и 3 и чл.12а ДПК и препратка към специалните разпоредби на ЗЗКИ и другите актове.
Освен това и съгласно § 7 и § 8 от "Преходните и заключителни разпоредби" на ЗЗКИ в срок три месеца от влизането в сила на закона (в сила от 03.05.2002г.) ръководителите на организаиионните единит бяха дл-ъжни да назначат служителите   по   сигурността  на   информаиията   и   да   създадат администуативните звена по сигурността, както и да съставят списъиите за сведенията. съставляваши служебиа тайна. А съгласно § 9, ал. 2 - в срок от една година от влизането в сила на закона - ДО 03.05.2003г. ръководителите на организационните единици са длъжни да преразгледат и приведат в съответствие с изискванията на закона и нормативните актове по неговото прилагане материалите и документите, съдържащи класифицирана информация.
С оглед на изложеното се предлага:
1. При наличието на цялостна законова и подзаконова регламентация относно това, как се създава, получава, обработва, предоставя на трети лица, съхранява и унищожава класифицираната като "Служебна тайна" информация - за всички органи и администрации в Република България, то и относно данъчната "служебна тайна" (определена съгл. § 1, т. 1 от ДП ДПК) изцяло се прилага този ред - при уеловията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове за прилагането му.
2. В изпълнение на изискването за преразглеждане и привеждане в съответствие със ЗЗКИ на нормативната база, то би следвало разпоредбите на чл. 12, ал. 2 и ал. 3 и чл. 12а от ДГПС - да се отменят.
3. За правна прецизност и във връзка с изискванията по чл. 26 и 33, ал. 1 ЗЗКИ, в чл. 12 ДПК досегашната ал. 2 се измени така:
"(2) Сведенията, съставляващи служебна тайна се създават, обработват, предоставят, съхраняват и унищожават при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове за прилагането му"
4. С оглед на специалната компетентност и специализация по повдигнатия въпрос, и на основание чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2003 г.) от Закона за нормативните актове следва по отношение на това предложение да бъде взето и съгласувано становището на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на НС и на Министерски съвет, съответно на Дьржавната комисия по сигурността на информацията.
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