РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ПРОЕКТ!
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
Обн., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от
1.01.2008 г.
В законопроекта се правят следните изменения и допълнения:
§1. В чл. 40, ал. 2 се правят следните допълнения:
„Чл. 40 (2) Комисията след мотивирано писмено искане от Държавната агенция за
информационни технологии и съобщения, Министерството на отбраната,
Министерството на вътрешните работи и/или Държавна агенция "Национална
сигурност" предоставя информацията по ал. 1 за нуждите на държавната политика,
планирането, защитата на националната сигурност, отбраната и управлението при
кризи. Към искането се прилага съдебно разрешение по реда на Закона за
специалните разузнавателни средства, когато с предоставената информация
се засягат конституционни права и свободи на гражданите.”
§2. В чл. 246, ал. 1 се правят следните изменения:
„Чл. 246. (1) С цел опазване конфиденциалността на съобщенията и свързаните с
тях трафични данни се забраняват слушането, записването, съхраняването или
други видове прихващане или проследяване на съобщения от лица, различни от
изпращача и получателя на съобщението, без изричното съгласие на изпращача и
получателя, с изключение на случаите, уредени в Закона за специалните
разузнавателни средства.”
§3. В чл. 251, ал. 1 се правят следните изменения:
„Чл. 251. (1) За предотвратяване и разкриване на престъпления по смисъла на
Закона за специалните разузнавателни средства, предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, съхраняват за срок от
12 месеца определени категории данни след представяне на съдебното
разрешение от компетентните органи. Данни, разкриващи съдържанието на
съобщенията, не могат да бъдат съхранявани по този ред.”
09.04.2008 г.
гр. София

Народни представители: Волен Сидеров и група н.п.

МОТИВИ
към законопроект за изменение и допълнение на
Закона за електронните съобщения
Законът за електронните съобщения в настоящия си вид гарантира
неприкосновеността на кореспонденцията и съобщенията, само когато се налага
подслушване на разговори и прочитане съдържанието на електронни съобщения.
Чл. 304 до чл. 310 включително препращат към Закона за специалните
разузнавателни средства, т.е. за подслушване и узнаване съдържанието на
съобщения се изисква разрешение от надлежния съд и точно определени органи, на
които е възложено използването на специални разузнавателни средства.
Проблемът възниква при друга категория данни: трафични данни и данни за
местоположението, и свързаните с тях данни, необходими за идентифициране на
абоната или регистрирания потребител. Предприятията, предоставящи обществени
електронни съобщителни мрежи и/или услуги, съхраняват и предоставят тези
данни за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления.
Данните са свързани с:
1.
проследяване и идентифициране на източника на връзката
2.
за идентифициране направлението на връзката
3.
за идентифициране на датата, часа и продължителността на
връзката
4.
за идентифициране на типа на връзката
5. за идентифициране на крайното електронно съобщително
устройство на потребителя или на това, което се представя за негово крайно
устройство
6. за идентифициране на местоположението на мобилно съобщително
оборудване.
Абонат и/или потребител се идентифицира с: за физически лица - трите
имена, единен граждански номер и постоянен адрес, а за чуждестранни лица личен номер; за юридически лица и физически лица - еднолични търговци наименование, седалище, адрес на управление и съответен идентификационен
код.
Предоставянето на посочените данни без съдебно разрешение нарушава
тайната на съобщенията, тъй като дава възможност да се узнае източника,
адресата, времето на изпращане на електронното съобщение и
местоположението на съобщителното устройство. За да бъдат защитени
конституционните права на гражданите, настоящият проект предвижда съдебно
разрешение при всички случаи на предоставяне на такива данни на органите на
изпълнителната власт.
09.04.2008 г.
гр. София
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