РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
-------------------------------------------------------------------------------------------ПРОЕКТ

З А К О Н
за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства
(Обн., ДВ, бр. 95 от 21.10.1997 г., доп., бр. 70 от 6.08.1999 г., в сила от
1.01.2000 г., изм., бр. 49 от 16.06.2000 г., в сила от 16.06.2000 г., бр. 17
от 21.02.2003 г., доп., бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г.,
изм., бр. 45 от 2.06.2006 г., бр. 82 от 10.10.2006 г., изм. и доп., бр. 109
от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 43 от 29.04.2008 г., бр. 109 от
23.12.2008 г., бр. 88 от 6.11.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г..)
Параграф единствен. В чл. 16, ал. 3 думата „предлага” се заменя
с „може да предложи”.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на
……………………… 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на
Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
(Цецка Цачева)

МОТИВИ
към Законопроекта за специалните разузнавателни средства
С последните промени в закона във връзка с измененията и
допълненията в Закона за Министерството на вътрешните работи и
Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” се създаде
задължение в чл. 16, ал. 3 , когато е направено искане за използване на
оперативния способ подслушване от дирекция "Вътрешна сигурност"
на Министерството на вътрешните работи срещу служител на
министерството, министърът на вътрешните работи да предлага на
председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" да издаде
писмено разпореждане за прилагане на специалното разузнавателно
средство от специализираната дирекция "Технически операции" на
агенцията.
Към настоящия момент дирекция "Технически операции" на
ДАНС не разполага с пълен капацитет от технически възможности за
прилагане на оперативно-техническо мероприятие (подслушване). По
този начин се създават затруднения за дирекция „Вътрешна сигурност”
на МВР да осъществява дейността си по предотвратяване и разкриване
на престъпления и дисциплинарни нарушения, извършени от
служители на министерството.
С оглед на това се предлага промяна в текста на ал. 3 на чл. 16, с
която се създава правна възможност министърът на вътрешните работи
да прецени необходимостта от прилагане на този оперативен способ от
дирекция "Технически операции" на ДАНС или от Дирекцията
„Оперативни технически операции” на МВР.
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