РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

																					                                      Проект!


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(Обн., ДВ, бр. 122 от 19.12.1997 г.; Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 7.03.1998 г. - бр. 29 от 13.03.1998 г.; изм., бр. 70 от 19.06.1998 г., изм. и доп., бр. 73 от 26.06.1998 г., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм., бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 1 от 4.01.2000 г., изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2000 г., бр. 28 от 23.03.2001 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., доп., бр. 119 от 27.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 17 от 21.02.2003 г., изм., бр. 26 от 21.03.2003 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 95 от 28.10.2003 г., изм. и доп., бр. 103 от 25.11.2003 г., изм., бр. 112 от 23.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 114 от 30.12.2003 г., бр. 15 от 24.02.2004 г.)



§1. В чл. 11, ал. 5 думата “Сигурност” се заличава.

§2. Създава се чл. 14а:
“Чл. 14а. Структурата на Националната служба “Сигурност” се състои от:
	дирекция “Сигурност”;

регионални звена “Сигурност”.”

§3. В чл. 15, ал. 1 думите “чл. 13 и 14” се заменят “чл. 13л 14 и 14а”.

§4.  В чл. 34, ал. 1, т. 3 думата “Сигурност” се заличава.  

§5. В чл. 48 ал. 1 се изменя така:
“Чл.48. (1) Националната служба “Сигурност” осигурява защитата на стратегически за страната дейност и обекти самостоятелно или съвместно с други специализирани органи.”

§ 6. В чл. 54, ал. 1 думите “и регионалните звена “Сигурност”осъществяват” се заменят с “осъществява”.

§7. В чл. 58 думите “и на регионалните звена “Сигурност”” се заличават.

		ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§8. В тримесечен срок от влизане н сила на този закон Министерският съвет и министърът на вътрешните работи привеждат подзаконовите нормативни актове в съответствие с неговите разпоредби.

§9. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в “Държавен вестник”. 




							
МОТИВИ
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за министерството на вътрешните работи

	
Стратегически приоритет на Република България е изграждането на законодателна и институционална база в областта на защитата на националната сигурност. 
След терористичните актове от 11 септември 2001 г. и 11 март 2004 г. и при усложнената международно обстановка след края на войната в Ирак особено внимание се отделя на практическото изпълнение на задачата за гарантиране на националната сигурност на територията на цялата страна. 
Новите заплахи за сигурността в световен мащаб предпоставят необходимостта от приобщаването на България към колективни системи за сигурност и икономическо развитие. В тази връзка е наложително привеждането на националната законодателство в областта на сигурността в съответствие със стандартите на Европейския съюз и НАТО. 
Национална служба “Сигурност” – МВР /НСС/ изпълнява законовите си задачи в условията на повишен конфликтогенен потенциал на Балканите и някои прилежащи региони – източници на напрежение в Европа и в света, което създава сериозни рискове за националната сигурност на република България.
Предлаганите с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за министерството на вътрешните работи промени целят повишаване ефективността на работата на НСС по изпълнение на поставените й от закона задачи. Проектът създава работещ механизъм, който гарантира единодействие на централната и териториалните структури на службата чрез прякото подчиняване на регионалните звена “Сигурност” на Дирекцията на НСС.
На принципно нова основа се поставя субординационната зависимост между Дирекцията и регионалните звена “Сигурност”, изчерпваща се до момента с упражняване на методическо ръководство от страна на Дирекцията. Предоставянето на функции по координация на централното ръководство на службата дава възможност за увеличаване ефективността и качеството на работата, за поставяне на конкретни изисквания към ангажираните със съответната функционална компетентност органи и за упражняване на пряк контрол върху изпълнението на поставените задачи.
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