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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

(Обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., 
бр. 11, 31, 41, 46, 57, 64 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43, 69, 94 и 98 от 2008 г. 
и бр. 27 от 2009 г.)



§ 1. В чл. 5 ал. 3 се отменя. 
§ 2. Създава се чл. 5а:
“Чл. 5а. Служителите на МВР при изпълнение на служебните си задължения са физически неприкосновени и се ползват с особената закрила на закона.”
§ 3. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
“(3) Генералният комисар на МВР управлява човешките ресурси в звената по чл. 26а.”
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 4. В чл. 137б, ал. 2 думите “т. 11” се заменят с “т. 8”.
§ 5. В глава тринадесета „Информационна дейност” се създава раздел IIIа: 
„Раздел ІІІа
Обмен на информация или данни с компетентни органи на държави - членки на Европейския съюз, с цел предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления
Чл. 161а. (1) По реда на този раздел МВР чрез компетентна специализирана структура обменя информация или данни с компетентните органи на държавите членки с цел предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления съгласно Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 2006 г. за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите - членки на Европейския съюз.
(2) Министерството на вътрешните работи чрез компетентна специализирана структура може да предоставя:
1.	информация или данни от информационните фондове на министерството;
2. информация или данни, получени от други държавни органи или органи на местното самоуправление, юридически или физически лица.
(3) Обменът на информация или данни с компетентните органи на други държави - членки на Европейския съюз, се извършва при спазване на условията и реда за достъп до тях, определени в този закон и в подзаконовите актове по прилагането му, както и при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, Закона за защита на личните данни и международните договори, по които Република България е страна.
Чл. 161б. Не се допуска събиране на информация или данни единствено с цел да се предоставят на компетентните органи на други държави членки.
Чл. 161в. (1) Предоставяне на исканата информация или данни може да се откаже, когато са налице достатъчно основания да се предположи, че съществува опасност:
1. да се създадат условия за заплаха за националната сигурност и обществения ред;
2. да се попречи на действия по разследване или на събиране на данни с цел образуване на наказателно производство;
3. да се застраши сигурността на физическо лице.
(2) Освен в случаите по ал. 1 може да се откаже предоставяне на исканата информация или данни, когато те: 
1. не отговарят на целите, за които са поискани;
2. са за престъпление, за което по закон е предвидено наказание лишаване от свобода за срок до една година или друго по-леко наказание.
(3) Исканата информация или данни се предоставят само ако е получено разрешение от компетентния съдебен орган за достъп до тях.
Чл. 161г. (1) Когато искането е за предоставяне на информация или данни по чл. 161а, ал. 2, т. 2, МВР отправя запитване до съответния компетентен държавен орган, орган на местното самоуправление, юридическо или физическо лице. Те са длъжни да предоставят исканите информация или данни в срок.
(2) Информация или данни, получени от друга държава членка или от трета държава, се предоставят от МВР след изрично писмено съгласие на държавата, която ги е предоставила.
Чл. 161д. (1) Информация или данни се предоставят въз основа на искане от съответния компетентен орган на държава членка.
(2) Искането за предоставяне на информация или данни се изготвя на един от официалните езици на Европейския съюз и съдържа:
1. основанията, че съответната информация или данни е налична;
2. целта, с която се искат информацията или данните;
3. връзката между целта и лицето, за което се отнасят информацията или данните.
(3) Информация или данни, необходими за предотвратяване, разкриване или разследване на престъпления по чл. 36 от Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, може да се предоставят без отправяне на искане.
Чл. 161е. (1) При получаване на искане по чл. 161д, ал. 1 информацията или данните се предоставят, ако не са налице обстоятелствата по чл. 161в. Предоставянето на исканата информация или данни се извършва в срок до:
1. осем часа - при спешно искане за информация или данни, свързани с престъпленията по чл. 36 от Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, от информационен фонд на МВР; 
2. седем дни - за информация или данни, свързани с престъпления по чл. 36 от Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, от информационен фонд на МВР;
3. четиринадесет дни - за всички останали случаи. 
(2) При обективна невъзможност за спазване на срока по ал. 1, т. 1 незабавно се уведомява органът, отправил искането, за отлагането, като исканите информация или данни се предоставят в срок до 3 дни.
(3) При обективна невъзможност за предоставяне в сроковете по ал. 1, т. 2 и 3 незабавно се уведомява органът, отправил искането.
(4) Сроковете по ал. 1 започват да текат от момента на постъпване на искането.
Чл. 161ж. (1) Обменът на информация или данни се извършва чрез:
1. Шенгенската информационна система (ШИС);
2. органите на Международната организация на криминалната полиция (Интерпол);
3. органите на Европейската полицейска служба (Европол);
4. задгранични представители на МВР и офицери за връзка на държави членки в Република България;
5. електронна поща или факс;
6. всеки надлежно защитен начин, при който може да се установи автентичността на искането за предоставяне на информация или данни.
(2) Обменът на информация или данни по този раздел се извършва и с Европол съгласно Конвенцията за създаване на Европейската полицейска служба (Конвенция за Европол) (ОВ, С 316/27.11.1995 г.) и Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст 
(ОВ, L 63/06.03.2002 г.), когато информацията или данните са за престъпления от тяхната компетентност.
Чл. 161з. При предоставяне на информация или данни по този раздел на компетентен орган на друга държава членка компетентната специализирана структура на МВР може:
1. да определи условия за използването им;
2. да изиска съобщаване на резултата от наказателното производство или действията за събиране на данни с цел образуване на наказателно производство. 
Чл. 161и. (1) Компетентната специализирана структура на МВР може да иска от съответния компетентен орган информация относно използването и последващата обработка на предоставените информация или данни.
(2) Компетентният орган на държавата членка се задължава да предоставя информация за спазването на изискванията по ал. 1 и по чл. 161з.
Чл. 161к. (1) При условията и по реда на този раздел компетентна специализирана структура на МВР може да отправя искания до компетентните органи на държавите членки за предоставяне на информация или данни.
(2) Компетентната специализирана структура на МВР използва получените по ал. 1 информация или данни при спазване на определените от компетентния орган на държава членка условия.
Чл. 161л. Предоставените по реда на този раздел информация или данни на компетентна специализирана структура на МВР може:
1. да се използват само за целта, за която са поискани, или за предотвратяване на възникнала опасност за националната сигурност и обществения ред;
2. да се обработват с друга цел извън случаите по т. 1 само с предварително разрешение от съответния компетентен правоприлагащ орган на държава членка, предоставил информацията или данните;
3. да се използват като доказателство в наказателно производство само с предварително разрешение от съответния компетентен правоприлагащ орган на държава членка, предоставил информацията или данните.
Чл. 161м. Министърът на вътрешните работи утвърждава формулярите – образци за обмен на информация или данни по този раздел.”
§ 6. В чл. 177 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3, т. 4 след думите “за осъществяване на” се добавя “научна или”.
2. В ал. 6 се създава т. 5:
“5. при участие в организациите по чл. 257.” 
§ 7. В чл. 186, ал. 1 пред думите “Директорите на дирекции” се добавя “Генералният комисар на МВР” и се поставя запетая.
§ 8. Създава се чл. 188а:
“Чл. 188а. (1) Държавните служители могат да сключват с органа по назначаването споразумение за полагане на допълнителен труд за изпълнение на задачите по чл. 6.
(2) Условията и редът за сключване и изпълнение на споразумението по ал. 1 се определят с акт на министъра на вътрешните работи.
(3) Отработеното време по ал. 1 не се зачита за трудов стаж по този закон.”
§ 9. Създава се чл. 192б:
“Чл. 192б. (1) Органът по чл. 186, ал. 1 може да предложи на определен държавен служител работа по вътрешно съвместителство до назначаване на служител на незаетата длъжност.
(2) Срокът по ал. 1 не може да бъде по-дълъг от 6 месеца.
(3) Условията и редът за осъществяване на вътрешното съвместителство се определят с наредбата по чл. 192, ал. 1.”
§ 10. Създава се чл. 192в:
„Чл. 192в. (1) Държавният служител може да замества държавен служител, който отсъства от работа повече от 3 месеца.
(2) За заместването се издава заповед от органа по чл. 186 въз основа на предложение на прекия ръководител на служителя, който отсъства от работа.”
§ 11. В чл. 202 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
“2. резултати в служебната дейност;”
б) създава се т. 6:
“6. други възнаграждения, определени в закон или в акт на Министерския съвет.”
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Условията и редът за формиране на допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 2 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.”
§ 12. Създава се чл. 202а:
“Чл. 202а. На държавните служители се изплаща допълнително възнаграждение за заместване или съвместяване на длъжности по ред и в размери, определени от министъра на вътрешните работи.”
§ 13. В чл. 245, ал. 1, т. 7, буква ”д” думите “ал. 2, т. 2” се заменят с “ал. 1, т. 2”.
§ 14. Глава двадесета се изменя така:
“Глава двадесета
Синдикална дейност

Чл. 257. (1) Служителите в МВР имат право свободно да се сдружават в синдикални организации за защита на своите социално-икономически права и интереси. 
(2) Държавните служители в МВР могат да членуват в синдикални организации само на служители от МВР. Те не могат да приемат в своите организации лица, които не са служители в министерството.
(3) Лицата, работещи по трудово правоотношение, имат право да се сдружават в синдикални организации при условията и по реда на Кодекса на труда.
Чл. 257а. (1) Синдикалните организации на служителите в МВР придобиват качеството на юридическо лице след вписването им по реда, установен за вписване на сдруженията с нестопанска цел.
(2) Синдикалните организации в МВР представляват служителите пред ръководството на МВР и защитават техните права по служебните, трудовите и осигурителните правоотношения, както и по въпросите на жизненото равнище чрез предложения, искания и участие в подготовката на проекти на нормативни и вътрешни актове, без да се намесват в управлението на МВР.
(3) Синдикалните организации на държавните служители в МВР нямат право да се присъединяват или да членуват в национални синдикални организации извън МВР.
(4) Синдикалните организации на държавните служители в МВР имат право да се присъединяват към международни синдикални организации със сродни функции и характер.
(5) Ръководството на МВР съдейства на синдикалните организации за осъществяване на тяхната дейност, като им предоставя помещения за безвъзмездно ползване и им създава други материални условия, необходими за изпълнение на техните функции.
Чл. 257б. (1) Синдикалните организации изразяват и отстояват интересите на своите членове и съдействат за осъществяване на социално-икономическите им права и интереси и за подобряване на жизненото им равнище в сътрудничество и консултации с ръководството на МВР.
(2) Когато при осъществяване на дейностите по ал. 1 не се постигне съгласие с ръководството на МВР, организациите по чл. 257, ал. 1 могат да пристъпят към осъществяване на избрани от тях форми на протестни действия, без членовете им да преустановяват изпълнението на служебните си задължения.
(3) По време на протестните действия представителите на организациите по чл. 257, ал. 1 и ръководството на МВР полагат усилия за разрешаване на спорните въпроси чрез преговори и консултации.
Чл. 257в. (1) Министърът на вътрешните работи и синдикалните организации на държавните служители в МВР сключват споразумение за сътрудничество при осъществяване на социално-икономическите права и интереси на държавните служители. 
(2) Министърът на вътрешните работи и синдикалните организации на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР, сключват колективен трудов договор и споразумения при условията и по реда на Кодекса на труда.
Чл. 258. (1) Държавните служители могат да провеждат събрания в извънработно време, включително в униформа, в: 
1. помещения или места, предоставени за ползване и управление на МВР, при условия, определени от съответния ръководител;
2. други помещения, избрани от тях, за което предварително уведомяват съответния ръководител.
(2) Държавните служители могат да провеждат събрания през работно време в рамките на 40 часа годишно, времето и мястото на които се определят от съответния ръководител.
Чл. 259. (1) Държавните служители, които заемат ръководна изборна длъжност в организациите по чл. 257, ал. 1, за времето на мандата си имат право на неплатен отпуск. 
(2) Броят на служителите с право на неплатен отпуск по ал. 1 се одобрява от министъра на вътрешните работи след обсъждане в Съвета за социално партньорство в МВР. 
(3) Времето по ал. 1 се зачита за трудов стаж по този закон.
Чл. 260. (1) В МВР се създава Съвет за социално партньорство, наричан по-нататък „съвета”. Съветът се ръководи от министъра на вътрешните работи или от определен от него заместник-министър. 
(2) В съвета участват представители на ръководството на МВР, на организациите по чл. 257, ал. 1 и на служителите, нечленуващи в синдикалните организации. Броят на представителите на служителите, нечленуващи в синдикални организации, не може да бъде по-голям от една четвърт от общия брой представители на организациите по чл. 257, ал. 1. 
(3) Съветът осъществява социалния диалог, като разрешава въпросите, свързани с трудовите и служебните отношения и със социално-икономическите права и интереси на служителите в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане интересите на всяка от страните.
(4) Съветът полага усилия за доброволно уреждане на възникналите спорни въпроси чрез консултации и преговори за постигане на съгласие и приемане на общи решения по реда на ал. 3.
(5) Съветът приема правила за организацията и дейността си.” 
§ 15. В чл. 275 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Който противозаконно наруши физическата неприкосновеност на служител на МВР при изпълнение на служебните му задължения, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако извършеното не съставлява престъпление.”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 16. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г. и бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г.) се правят следните допълнения:
1. В Допълнителните разпоредби са създава § 2а:
“§ 2а. За целите на този закон служителите на областните дирекции на МВР, на Академията на МВР, на институтите на МВР, курсантите, служителите в специализираните административни дирекции, в дирекция “Вътрешна сигурност” и в дирекция “Международно оперативно полицейско сътрудничество” се считат за служители на Главна дирекция “Криминална полиция”.”
2. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 11а:
“§ 11а. Започналите процедури за проучване и издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация за служителите по § 2а от Допълнителните разпоредби се довършват по досегашния ред.”
3. В приложение 1 към чл. 25, раздел II се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 4 думите “и службите за обществен ред” се заличават;
б) създават се т. 4а и 4б:
“4а. Подробна организационна и щатна структура на службите за обществен ред.
4б. Обобщени данни за личния състав на служба „Военна полиция” към министъра на отбраната.”
§ 17. В чл. 33, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд (ДВ, бр. 57 от 2007 г.) се създава т. 8:
“8. Архив на Министерството на вътрешните работи – за документи, създадени в резултат от оперативно-издирвателната дейност на структурите в министерството, които се съхраняват постоянно от Министерството на вътрешните работи.”

Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи



Основната част от предложените в законопроекта промени отразяват разпоредбите на Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 2006 г. за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите - членки на Европейския съюз.
Чрез приемането и прилагането на разпоредбите на Рамковото решение се осигурява постигането на една от основните цели на Европейския съюз - осигуряване на гражданите му високо равнище на сигурност в областта на свободата, сигурността и справедливостта. Приемането на Рамковото решение цели чрез бърз и ефективен обмен на информация между правоприлагащите органи на държавите членки да се осигури адекватна и сигурна защита на гражданите от престъпления и престъпна дейност. Опростяването на обмена е с цел да се премахнат всички формални пречки от административен и правен характер в отделните държави членки за осъществяване на бърз и качествен обмен на информация, свързана с предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления. Чрез разпоредбите на Рамковото решение се дава възможност на правоприлагащите органи да искат и да получават информация на всички етапи от разкриването и разследването на престъпления, т.е. от етапа на извършване на предварителна проверка с цел събиране на данни за извършено престъпление до последната фаза на вече образувано наказателно производство. Въвеждайки възможно най-широк обмен на информация, свързана с борбата срещу престъпността обаче, не се допуска нарушение на основните права и свободи на гражданите, свързани с обработката и обмена на лични данни, като се спазват предвидените в общностното право разпоредби, свързани с реда и начина на обмен на подобни данни.
Предлага се разпоредбите на Рамковото решение да се въведат чрез създаване на нов раздел IIIА в глава тринадесета “Информационна дейност” от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), тъй като основата на Рамковото решение е именно информационен обмен. Също така МВР е единствен правоприлагащ орган, който осъществява функции както по предотвратяване и разкриване на престъпления, така и по разследването им. Поради тази причина най-целесъобразно е въвеждането на разпоредбите на Рамковото решение в ЗМВР, като по този начин се постига пряко включване в нормативната уредба на задълженията за органите на МВР по изпълнение на Рамковото решение.
В законопроекта се въвеждат разпоредбите на Рамковото решение в тяхната цялост и пълнота. За тази цел са предвидени следните основни предложения:
	Уреждат се основните положения, свързани с обмена на информация, като се посочват целта на обмена, обхватът, съответствието му с разпоредбите от националното законодателство, свързани със защитата на лични данни и класифицирана информация, каналите, по които се извършва обменът. 

Въвежда се редът за осъществяване на обмена, който е в съответствие с реда, посочен в Рамковото решение, а именно: на кого се предоставя информацията, основанията за отказ за предоставяне, задължение за спазване от страна на МВР на реда за достъп до исканата информация, задължение за всички органи, организации и лица да предоставят на МВР исканата информация, ако това предоставяне не е в хипотезите за отказ от предоставяне, начинът на предоставяне на информация, получена от друга държава членка или от трета страна, основанията за искане на конкретна информация и формата за това искане, случаите на обмен на информация без предварително искане, сроковете за предоставяне на исканата информация и основанията за неспазването им. 
Предвижда се ред за използване на получената информация, както и задължението за опазването й съгласно националното законодателство в тази област. Тук е посочен редът, по който получената информация може да се използва като доказателство в рамките на наказателно производство.
Друга част от предложените изменения и допълнения в законопроекта са свързани с прецизиране на разпоредбите за държавната служба и синдикалната дейност в МВР. Предлага се уредба на възможности държавните служители да могат да изпълняват служебната си дейност по заместване и вътрешно съвместителство аналогично на разпоредбите в Закона за държавния служител. Предвижда се и възможност за полагане на допълнителен труд за изпълнение на основните задачи на МВР по чл. 6 от ЗМВР чрез сключване на споразумение между държавния служител и органа по назначаването. Условията и редът за сключване и изпълнение на споразумението се предвижда да се уредят с акт на министъра на вътрешните работи. Целта на това предложение е намаляване на часовете положен извънреден труд от служителите, както и на средствата за заплащането му, като той се трансформира в допълнителен труд. 
По отношение на синдикалната дейност се предлагат промени, които да създадат основа за по-ефективно взаимодействие и разширяване на формите за социален диалог между ръководството на министерството и синдикалните организации на служители. В подкрепа на това на синдикалните организации се дава право на участие в международни синдикални организации със сходни функции и характер, право на провеждане на събрания в помещения извън помещенията на МВР, увеличен брой часове за провеждане на събрания и право на организиране различни форми на протест без спиране изпълнението на служебната дейност. 
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