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ПРОЕКТ!


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
ЗАКОНА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

(Обн. ДВ. бр.95 от 21 Октомври 1997г., доп. ДВ. бр.70 от 6 Август 1999г., изм. ДВ. бр.49 от 16 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.45 от 2 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.88 от 6 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г.)


§1. В чл.1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава нова ал.2:
	„(2) При използване и прилагане на специални разузнавателни средства се прилага принципа на финансовата  обвързаност.“
	2. Досегашната ал.2 става ал.3

§ 2. В чл.10 в  думите „Закона за Министерството на вътрешните работи“ се думите „този закон, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.

§ 3. В чл.13, ал.1, т.1 думите „специализираните дирекции (с изключение на дирекция „Технически операции)“ се заличават.

§ 4. В чл.16 се правят следните изменения:
1. В ал.1 се изменя така:
„(1) След получаване на писменото разрешение по чл. 15 председателят на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател дава писмено разпореждане за прилагане на специалните разузнавателни средства.“
2. Алинея 3 се отменя.

§ 5. В чл.17 думите „министърът на вътрешните работи или писмено оправомощеният от него заместник-министър на вътрешните работи“ се заменят с „председателят на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател“.


§ 6. В чл.18, ал.1 думите „министъра на вътрешните работи или писмено оправомощения от него заместник-министър на вътрешните работи“ се заменят с „председателя на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощения от него заместник-председател“.

§ 7. В чл.19 думите „Министърът на вътрешните работи или писмено оправомощеният от него заместник-министър на вътрешните работи“ се заменят с „Председателят на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател“.

§ 8. В Глава трета „Осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства“ се създава раздел І с чл. 19а – чл.19з:
„Раздел І 
Държавна агенция „Технически операции“
Чл.19а. (1) Държавна агенция "Технически операции", наричана по-нататък „агенцията“, е специализиран орган към Министерския съвет за осигуряване и прилагане на специалните разузнавателни средства.
(2) Държавна агенция "Технически операции" е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София.
(3) Председателят на Държавна агенция "Технически операции" е първостепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерския съвет.
(4) Държавна агенция „Технически операции" изпълнява дейността си самостоятелно и във взаимодействие с други държавни органи.
(5) Върху дейността на Държавна агенция "Технически операции" се упражнява контрол от предвидените в този закон органи.
Чл.19б. (1) За изпълнение на задачата по чл.19а, ал.1 органите на Държавна агенция „Технически операции“ извършват дейности по:
1. осигуряване, разработване и прилагане на специални разузнавателни средства;
2. наблюдение, проникване, фотографиране, видеозаписване, звукозаписване, филмиране, белязване на предмети и изготвяне на психологичен анализ във връзка със събирането на данни за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред;
3. проследяване на лица и обекти;
4. контрол на предаването на данни и получаването на информация чрез кабелни средства за комуникация;
5. оперативно проучване на лица и обекти;
6. извършване на оперативно-техническа проверка на пощенска и друга кореспонденция за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред и за контрол на други лица, които извършват такава проверка;
7. изготвяне на веществени доказателствени средства при поискване по ред, определен със закон, и предоставянето им на органа, направил искането;

8. разработване и използване на технически средства и способи за предотвратяване на терористични действия;
9. разработване и прилагане на специфични физико-химични методи и средства и извършване на взривно-техническо изследване и оценка на експлозиви или на елементи на взривни устройства;
10. използване на специфични методи и специални разузнавателни средства за охрана на живота, здравето и имуществото на граждани;
11. осигуряване на достъп до технически средства и съоръжения на държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
12. издаване на задължителни разпореждания за оказване на съдействие от държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
13. получаване на информация от другите държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
14. предоставяне на информация на другите държавните органи и организации при условия и по ред, определени с наредба на председателя;
15. изграждане и използване на информационен фонд;
16. привличане на граждани за доброволно сътрудничество;
17. участие в съвместни мероприятия с компетентните държавни органи за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления;
18. участие в обучението на служители на разузнавателни и контраразузнавателни служби.
(2) При осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 8 органите на Държавна агенция „Технически операции" може да блокират с технически средства осъществяването на електронни съобщения.
Чл.19в. (1) Държавна агенция „Технически операции" се ръководи от председател, който се избира от Народното събрание по предложение на министър-председателя за срок 4 години.
(2) Председателят се подпомага от двама заместник-председатели, които се назначават от министър-председателя.
(3) За председател и заместник-председатели на Държавна агенция „Технически операции" могат да бъдат назначавани лица, които:
1. имат само българско гражданство;
2. имат висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър";
3. притежават 8-годишен юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност – за председателя и 5-годишен юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност – за заместник-председателите;
4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлени престъпления от общ характер;


 
5. не са лишени от правото да заемат определена държавна длъжност; 
6. са получили разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация "Строго секретно";
7. не членуват в политически партии или коалиции или организации с политически цели;
8. не са еднолични търговци, съдружници, управители, прокуристи или членове на надзорни съвети, управителни съвети или съвети на директорите или в контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност; 
9. не са наети по трудово или служебно правоотношение.
(4) Правомощията на председателя се прекратяват предсрочно:
1. по негово искане;
2. при навършване на 65-годишна възраст;
3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
4. при несъвместимост с изискванията по ал. 3;
5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(5) В случаите по ал. 4 правомощията на председателя на агенцията се прекратяват с решение на Народното събрание по предложение на министър-председателя. 
(6) При смърт или предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на агенцията Народното събрание по предложение на министър-председателя назначава нов председател, който довършва мандата.
(7) До назначаването на нов председател неговите правомощия се изпълняват от определен от Министерския съвет заместник-председател.
(8) Трудът на председателя и на заместник-председателите на агенцията се зачита като първа категория.
Чл. 19г. (1) Председателят на Държавна агенция „Технически операции“:
1. организира, ръководи и контролира дейността на агенцията;
2. представлява агенцията;
3. утвърждава длъжностното разписание на длъжностите в администрацията на агенцията и длъжностните характеристики на служителите в нея; 
4. създава и закрива структурни звена в рамките на утвърдения бюджет и числен състав;
5. предлага проекта на годишен бюджет;
6. изпълнява бюджета; 
7. ръководи управлението на човешките ресурси;
8. отговаря за управлението на предоставените на Държавна агенция „Технически операции“ вещи;
9. утвърждава Етичен кодекс за поведение на служителите в Държавна агенция „Технически операции“.

10. осъществява сътрудничество със сродни служби на други държави и с международни организации;
11. изпълнява и други правомощия, определени в закон.
(2) При изпълнение на правомощията си председателят издава заповеди и други актове, предвидени в закон.
Чл.19д. (1) Заместник-председателите подпомагат председателя при изпълнение на правомощията му.
(2) Правомощията на заместник-председателите се определят с писмена заповед на председателя на Държавна агенция „Технически операции“.
(3) При отсъствие на председателя правомощията му се осъществяват от заместник-председател, определен със заповед на председателя за всеки конкретен случай.
(4) При изпълнение на правомощията си заместник-председателите издават заповеди.
Чл.19е. (1) Служители в Държавна агенция „Технически операции“ са:
1. държавните служители;
2. лицата, работещи по трудово правоотношение.
(2) Служителите по ал.1 се назначават от председателя на Държавна агенция „Технически операции“.
(3) За държавните служители се прилагат разпоредбите относно държавната служба в Закона за Министерството на вътрешните работи. 
Чл.19ж. (1) Информацията, която е станала известна на председателя, на заместник-председателите и на служителите на Държавна агенция „Технически операции“ при или по повод изпълнението на задълженията им и не е държавна тайна, е служебна тайна. 
(2) При встъпването си в длъжност лицата по ал. 1 подписват декларация, че няма да разгласяват информацията по време на заемане на длъжността и след освобождаването им.  
Чл.19з. Дейността, структурата и организацията на работа на Държавна агенция „Технически операции“ се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.“.

§ 9. В Глава трета „Осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства“ след чл.19з се създава раздел ІІ:

„Раздел ІІ
 Ред за осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства“ 

§ 10. В чл.20, ал.1 думите „специализирана дирекция "Оперативни технически операции, специализираното звено за осигуряване и прилагане на разследване чрез служител под прикритие" на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Държавна агенция „Технически операции““.



§ 11. Създава се чл.20а:
	„Чл.20а. (1) Осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства от Държавна агенция „Технически операции” за всеки конкретен случай се осигурява финансово от органът по чл.13, ал1 и 2 , заявил искане за тяхното  използване. 
(2) Условията и редът за прилагане на принципа на финансовата обвързаност по чл.1, ал.2 , както и начините на заплащането по ал.1 се определят с акт на Министерски съвет.“

§ 12. В чл.30, ал.1 и 2 думите „министърът на вътрешните работи или писмено оправомощеният от него заместник-министър на вътрешните работи“ се заменят с „председателят на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател“.

§ 13. В чл.31, ал.1 думите „Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Държавна агенция „Технически операции“.

§ 14. В чл.34а, ал.1, т.1 се изменя така:
„1. председателя на Държавна агенция „Технически операции“, когато специалните разузнавателни средства се прилагат и използват от агенцията.“

§ 15. Чл.34б се изменя така:
„Чл.34б. (1) Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, наричано по-нататък "Националното бюро", е независим държавен орган, който осъществява наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, спазване на принципа на финансова обвързаност, съхраняването и унищожаването на информацията, получената чрез специални разузнавателни средства, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства.
 (2) Националното бюро е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София.
(3) Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства е първостепенен разпоредител с бюджет .
(4) Националното бюро е постоянно действащ орган, който се подпомага от администрация. 
(5) Информацията, която е станала известна на членовете и на служителите на Националното бюро при или по повод изпълнението на задълженията им и не е държавна тайна, е служебна тайна.
(6) При встъпването си в длъжност лицата по ал. 5 подписват декларация, че няма да разгласяват информацията по време на заемане на длъжността и след освобождаването им.



(7) Националното бюро ежегодно до 31 май внася в Народното събрание доклад за извършената дейност, който съдържа обобщени данни за разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства.
(8) Националното бюро изготвя правилник за своята дейност и дейността на администрацията си. Правилникът се обнародва в "Държавен вестник".“

§ 16. Създава се нов чл.34в:
„Чл. 34в. (1) Националното бюро е колегиален орган и се състои от 5 членове, включително председател и заместник-председател, които се избират от Народното събрание за срок 5 години.
(2) Членове на Националното бюро могат да бъдат само дееспособни български граждани, които имат 8 години юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност и са получили разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация "Строго секретно".
(3) Членовете на Националното бюро осъществяват своята дейност по трудово правоотношение.
(4) При прекратяване на трудовото правоотношение членът на Националното бюро се възстановява на длъжността, която е заемал преди избирането му. 
(5) Времето, през което лицето е било избрано за член на Националното бюро, се зачита за професионален стаж по длъжността, която е заемало до избирането му. 
(6) Правомощията на член на Националното бюро се прекратяват от Народното събрание преди изтичането на мандата му:
1. по негово искане;
2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три последователни месеца;
3. при настъпила несъвместимост с изискванията за заемане на длъжността.
4. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(7) При смърт или предсрочно прекратяване на правомощията на член на Националното бюро Народното събрание в едномесечен срок избира по реда на чл.34г нов член, който довършва мандата.“




§ 17. Създава се нов чл.34г:
„Чл. 34г. (1) Предложенията за членове на Националното бюро се внасят в Народното събрание, придружени от автобиография, документ за професионален стаж, свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване, необходимите документи за извършване на проучване за надеждност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация. 
(2) Председателят на специализираната постоянна комисия на Народното събрание изпраща в Държавна агенция "Национална сигурност" документите на кандидатите за членове на Националното бюро за извършване на проучване за надеждност. Държавна агенция "Национална сигурност" извършва специално проучване по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация в едномесечен срок.
(3) Предложенията за членове на Националното бюро се разглеждат от специализираната постоянна комисия на Народното събрание в 7-дневен срок от получаването на информацията по ал. 2. 
(4) Комисията по ал. 2 уведомява вносителя на предложението, когато констатира, че кандидатът не отговарят на изискванията по закона. Нови предложения могат да се правят в 7-дневен срок от уведомлението. 
(5) Комисията по ал. 2 изслушва кандидатите, които отговарят на изискванията на закона, и в 7-дневен срок от провеждането на изслушването, внася доклад, който обобщава резултатите от него.
(6) Народното събрание избира поименно членовете на Националното бюро. Народното събрание избира от членовете на бюрото председател и заместник-председател.“

§ 18. Създава се нов чл.34д:
„Чл. 34д. (1) Председателят представлява, ръководи и организира дейността на Националното бюро, а при отсъствие той се замества от заместник -председателя. 
(2) Председателят на Националното бюро получава основно месечно възнаграждение в размер 85 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното събрание.
(3) Заместник-председателят получава основно месечно възнаграждение в размер 80 на сто от възнаграждението на председателя на комисията.
(4) Останалите членове на Националното бюро получават основно месечно възнаграждение в размер 75 на сто от възнаграждението на председателя на комисията.
(5) Членовете на Националното бюро нямат право на допълнително материално стимулиране.“




§ 19. Създава се нов чл.34е:
„Чл.34е. (1) За изпълнение на задачата по чл.34б, ал.1 Националното бюро извършва дейности по:
1. изискване в рамките на своята компетентност на информация от органите и структурите по чл. 13, 15 и 20;
2. проверка на редовността на водене на регистрите при органите и структурите по чл. 13, 15 и 20 за тяхната дейност по закона заедно със съхраняваните искания, разрешения и разпореждания по използването и прилагането на специални разузнавателни средства, както и за съхраняването и унищожаването на придобитата чрез тях информация;
3. даване на задължителни указания, свързани с подобряване режима на използване и прилагане на специални разузнавателни средства, както и за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях информация;
 (2) За изпълнение на дейностите по ал.1 членовете на Националното бюро, както и служителите му, с оглед компетентността им, имат право на достъп до:
1.  всички документи във връзка с използването и прилагането на специални разузнавателни средства;
2. всички документи във връзка със съхраняването и унищожаването на информацията, придобитата чрез специални разузнавателни средства;
3. всяко помещение, в което се съхраняват документи по т.1 и 2.
(3) При наличие на данни за неправомерно използване и прилагане на специални разузнавателни средства, съответно съхраняване или унищожаване на придобитата чрез тях информация, Националното бюро сезира органите на прокуратурата и ръководителите на органите и структурите по чл. 13, 15 и 20.“

§ 20. Член 34ж се изменя така:
„Чл.34ж. (1) Националното бюро уведомява служебно гражданите, когато спрямо тях са били прилагани неправомерно специални разузнавателни средства.
(2) Гражданите не се уведомяват, когато това ще създаде опасност:
1. за постигане на целите по чл. 3 или чл. 4;
2. от разкриване на оперативните способи или техническите средства;
3. за живота или здравето на служителя под прикритие или на неговите възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с които се намира в особено близки отношения, когато опасността произтича от възложените задачи.“

§ 21. Член 34з се изменя така: 
Чл. 34з. (1) Народното събрание чрез постоянна комисия осъществява парламентарен контрол върху държавните органи, които извършват дейностите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства.
 
(2) Длъжностните лица, когато бъдат поканени, са длъжни да се явяват пред комисията по ал.1 и да предоставят исканата информация.“

§ 22. В чл.34о се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.2 след думите „молещата държава се добавя „председателя на Държавна агенция „Технически операции“ или оправомощено от него длъжностно лице“. 
2. В ал. 3 думите „главния секретар на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „председателя на Държавна агенция „Технически операции“.
 
§ 23. В чл.37 се изменя така:
„Чл.37. (1) Актовете за установяване на нарушенията по този закон се съставят от лица, писмено оправомощени от председателя на Държавна агенция „Технически операции“, съответно от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".
(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощен от него заместник-председател, съответно от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или писмено оправомощен от него заместник-председател.
(3) Установяването на нарушения, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда, определен в Закона за административните нарушения и наказания.“

§ 24. В §2 от Заключителните разпоредби думите „министъра на вътрешните работи“ се заменят с „председателя на Държавна агенция „Технически операции“.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 25. (1) Служебните правоотношения на държавните служители от специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ в Министерството на вътрешните работи преминават в служебни правоотношения с Държавна агенция "Технически операции".
(2) Трудовите правоотношения на служителите от специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ в Министерството на вътрешните работи преминават към Държавна агенция "Технически операции"съгласно чл. 123 от Кодекса на труда. 
(3) Лицата по ал. 1 и 2 преминават към Държавна агенция "Технически операции" без срок за изпитване, освен служителите, които са със срок за изпитване.



(4) Стажът, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи, от служителите, преминали в Държавната агенция "Технически операции", се зачита за работа при един и същ орган по назначаване, съответно работодател, включително и при изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на правоотношенията с агенцията. 
(5) Прослуженото време като държавен служител по Закона за Министерството на вътрешните работи, за което не са получени обезщетения преди преминаването в Държавна агенция "Технически операции", се зачита при определяне размера на обезщетението при прекратяване на служебното правоотношение.

§ 26. (1) Държавна агенция "Технически операции" е правоприемник на активите, пасивите, информационния фонд, архива и другите права и задължения на специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ в Министерството на вътрешните работи.
(2) Дълготрайните материални активи на Министерството на вътрешните работи ползвани от специализираната дирекция „Оперативни технически операции“, се предоставят на Държавна агенция "Технически операции".
(3) Министерският съвет в тримесечен срок от влизането в сила на този закон урежда отношенията във връзка с преобразуването на административните структури по ал. 1.

§ 27. (1) Министър – председателят предлага на Народното събрание  председател на Държавна агенция „Технически операции“ в срок до един месец от влизането в сила на този закон.
(2) До встъпването в длъжност на председателя на Държавна агенция „Технически операции“ правомощията му по този закон се осъществяват от министъра на вътрешните работи.

§ 28. Министерският съвет в тримесечен срок от влизането в сила на този закон приема устройствения правилник по чл.19з и актът по чл.20а, ал.2.

§ 29. (1) Народното събрание избира членовете на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства в срок до два месеца от влизането в сила на този закон.
(2) Министерският съвет в тримесечен срок от влизането в сила на този закон осигурява на Националното бюро и администрацията му необходимите работни помещения и технически средства за осъществяване на дейността им.

§ 30. Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства изготвя правилника по чл. 34б, ал.7 в едномесечен срок от встъпването в длъжност на членовете на бюрото. 

§ 31. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 10 Април 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.33 от 30 Април 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 6 Март 2012г., изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 27 Март 2012г., доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г.) се правят следните изменения:
1. В чл.132, ал.3 думите „министъра на вътрешните работи или на оправомощен от него заместник-министър“ се заменят с „председателя на Държавна агенция „Технически операции“ или оправмощен от него заместник-председател“.
2. В чл.175 се правят следните изменения:
а) в ал.1 думите „Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Държавната агенция „Технически операции“.
б) в ал.2 думите „Министърът на вътрешните работи или писмено оправомощен от него заместник-министър“ се заменят с „Председателят на Държавната агенция „Технически операции“ или писмено оправомощен от него заместник-председател“.
 
§ 32. В Закона за защита на класифицираната информация (обн. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., попр. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.52 от 18 Юни 2004г., доп. ДВ. бр.55 от 25 Юни 2004г., доп. ДВ. бр.89 от 12 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.95 от 20 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г.) в § 1, т.1 думите „специализираната дирекция "Оперативни технически операции" на МВР“ се заменят с „Държавна агенция „Технически операции“.

§ 33. В Закона за електронните съобщения (обн. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.37 от 19 Май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.89 от 10 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010г., изм. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г.) се правят следните изменения:
1. В чл.304 думите „специализираната дирекция "Оперативни технически операции" на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Държавна агенция „Технически операции“.
2. В чл. 305 се правят следните изменения:
а) в ал.1 думите „специализираната дирекция "Оперативни технически операции" на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Държавна агенция „Технически операции“. 
б) в ал.2 думите „със специализирана дирекция "Оперативни технически операции" на Министерството на вътрешните работи и се утвърждават от министъра на вътрешните работи“ се заменят с „с Държавна агенция „Технически операции“ и се утвърждават от председателя й.“
3. В чл.308 думите „специализираната дирекция "Оперативни технически операции" на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Държавна агенция „Технически операции“.
4. В чл. 309 думите „специализираната дирекция "Оперативни технически операции" на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Държавна агенция „Технически операции“.
5. В чл.310 думите „специализираната дирекция "Оперативни технически операции" на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Държавна агенция „Технически операции“.

§ 34. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.27 от 10 Април 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.81 от 18 Октомври 2011г., доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г.) се правят следните изменения:
1. В чл.9, ал1, т.3 се отменя.
2. В чл.16 се правят следните изменения:
а) в ал.1 думите „специализираната дирекция "Оперативни технически операции" и на“ се заличават.
б) ал.2 се отменя.
3. В глава пета „Устройство и органи на управление“, раздел ІІІ „Управление на специализираната дирекция "Оперативни технически операции" с чл.37а – 37б се отменят.
 4. В чл.53, ал.1 думите „специализираната дирекция "Оперативни технически операции" се заличават.
5. В глава десета „а“ се правят следните изменения:
а) в наименованието на главата думите „специализирана дирекция „Оперативни технически операции и на“ се заличават.
б) раздел І „Специализирана дирекция „Оперативни технически операции“ с членове 137а – 137б се отменят.
6. Член 142 се отменя.
7. В чл.150, ал.1 думите „специализираната дирекция "Оперативни технически операции" се заличават.
8. В чл.186, ал.1 думите „на специализираната дирекция "Оперативни технически операции" се заличават.

§ 35. Законът влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник”,с изключение на параграфи 1 и 11, които  влизат в сила от 01.01.2014 г.
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М  О  Т  И  В  И





ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА





Предсрочно прекратеният управленчески мандат на партия ГЕРБ ще се запомни  освен с едноличната власт, господството на монополите, бедността и безработицата  и с безспорно най-скандалната тема, свързана с използването, осигуряванeто и прилагането  на специалните  разузнавателни средства. Всъщност става дума по-скоро за престъпна злоупотреба със специални разузнавателни средства и премахнат  контрол върху тях. Неслучайно една от първите законодателни стъпки на  управляващите  беше екстремното  и безпардонно премахване на  новосъздаденото като отговор на  негативни за страната ни решения  в ЕСПЧ  Бюро за контрол над СРС. Последваха бързи промени в цялата наказателно-правна материя с цел утвърждаване на безконтролната власт на силовия вицепремиер . Статистиката сочи, че ако през 2008 г. са издадени 5 988 разрешения за прилагане на СРС , то през 2010 г. тази бройка се  увеличи на 15 864. В същото време ефектът от това нарастване се оказа нищожен. Срещу огромните разходи от над  100 милиона лева годишно съдебната система получаваше минимален  брой веществени доказателствени средства. Още по -нисък беше броят на тези ВДС, които реално послужиха  за постановяване на осъдителни присъди. В същото време  скокът в употребата   на  достъпа до трафични данни по Закона за електронните съобщения, нарасна през 2010 год. до колосалната бройка от 54 162 разрешения. Оказа се, че само за една година (2010) службите за противодействие на престъпността  са ползвали тези извънредни  според НПК способи  близо 70 000 пъти . Тук не може да не отбележим безкритичният подход на съдилищата при даване на тези разрешения, а така също и огромния ръст на исканията  от прокуратурата.

Много скоро използването на СРС се превърна в основен източник на обществени скандали предвид на случаите на престъпване на закона. Скалъпеното подслушване на Ваньо Танов, довело до изтичане на записи, които явно уличават министър-председателя в престъпна злоупотреба и търговия с влияние; подслушването  на лекарите от Горна Оряховица, последвано от безпрецедентно цинично четене на СРС от трибуната на Парламента , целящо публично обвиняване  в умишлено убийство, се оказаха илюстрация на механизмите за установяване на тотален контрол от управляващите над цялото общество, в това число и над бизнеса,  над политическия опонент и в не по малка степен вътре в собствената им партия.

Безспорната кулминацията на това безобразие се оказа информацията за изградения и работещ в МВР под ръководството на вицепремиера и министър на вътрешните работи механизъм за незаконно подслушване.  Отстраняването на Флоров от ГДБОП и искането на Прокуратурата за снемане на имунитета на депутата Цветанов сами по себе си са достатъчно показателни.
Констатациите на парламентарната подкомисия за контрол над СРС, че  при прилагането на  СРС е изградена и функционира  трайна порочна незаконна  практика ,  че придобитата информация не се използва само и единствено за целите на закона, че същата обслужва  политически и бизнес интереси и че отговорността на това състояние на нещата изцяло е за сметка на преките ръководители на сектора сигурност, се оказаха много точни.
Настоящият закон цели  да пресече безконтролното подслушване и проследяване, да сложи край на възможностите за престъпна злоупотреба с власт  и да възстанови и доизгради ефективен и незаобиколим контрол.
Първа стъпка, която се предлага,е специализираната структура, която основно прилага специални разузнавателни средства, а именно  Специализирана дирекция „Оперативни технически операции” (СДОТО) , да бъде изведена от структурата  на МВР и да бъде обособена в самостоятелна държавна агенция към Министерски съвет. Държавна агенция „Технически операции” (ДАТО) ще бъде юридическо лице на бюджетна издръжка  със седалище в гр.София. Нейните правомощия, структура и дейност са описани подробно в новият раздел първи на глава втора на Закона за специалните разузнавателни средства.  Изваждането на органа, който технически осигурява и прилага СРС от МВР и разделянето на заявителя на СРС от прилагащия СРС и поставянето му в позиция на равна отдалеченост от всички заявители на СРС по чл.13 от закона ще гарантира неговата независимост и невъзможност за злоупотреба. Очакванията за подобрен съдебен контрол и видимите промени в отношението на Прокуратурата към този извънреден способ за доказване, са допълнителна предпоставка за нормализиране на практиките в тази област. Високият статут на Агенцията ще се гарантира и от начина на избиране на нейния председател. Предлага се това да става с решение на Народното събрание, по предложение на министър-председателя.
Този висок статут  ще осигури  независимост  на Агенцията от една страна и възможност за завишен парламентарен контрол от друга страна, включително и чрез изграждане на качествено нова постоянна парламентарна комисия за контрол над дейността на службите за сигурност , използването и прилагането на СРС и достъпа до трафични данни по ЗЕС.  
Следващата много важна стъпка е възстановяването на Националното бюро за независим и действен контрол над цялата дейност по използването и прилагането на СРС. Припомняме, че то  беше изградено след поредица от негативни за страната ни решения на ЕСПЧ и неговото възстановяване е важна стъпка към изграждане на доверие пред външните ни партньори. Създаване на независим контролен орган и гарантирането спазването  на човешките и граждански права е основна цел на закона. Националното бюро ще се състои от петима членове, в това число председател и един заместник-председател, които ще се избират от Парламента по подробно разписани в закона процедури.Ежегодно до 31 май то ще внася доклад в Народното събрание за своят дейност и състоянието на сектора,  включително и за това как се спазват и защитават правата и свободите на гражданите срещу незаконно използване на СРС.
Нов важен момент в закона е въвеждането на първи път на механизма на контрол чрез бюджета. Предвижда се закрепването още в чл.1 от закона на принципа на финансовата обвързаност. Въпросът за това, колко струва на данъкоплатеца  и държавата тази дейност, така и не получава ясен отговор. Считаме, че е време да се въведе най-безпристрастния начин за контрол  – този  на парите. Само през бюджета ще се дисциплинират органите , които заявяват СРС и ще се намери добрият баланс между нуждата от използване на „тайни доказателства”, гражданските права и финансовите възможности на държавата. Идеята е заявителите на СРС чрез своя бюджет да осигуряват финансово всеки отделен случай на прилагане на СРС от ДАТО, щом са преценили, че е нужно и са го поискали. Така ще бъде ясно кой за какви разходи носи отговорност и дали тези разходи са били поне относително ефективни. Разбира се, поради сложността на материята, законът не навлиза в подробности, а възлага на Министерски съвет да регламентира подробно реда и начина на прилагане на този нов принцип. Естествено е той да бъде въведен в действие не веднага, а в началото на следващата календарна и финансова година.
Накрая отбелязваме и важното обстоятелство, че ДАТО е правоприемник на всички активи и пасиви на СДОТО, в едно с материална база и техника, а така също и на  информационния фонд и архива. Целият личен състав и всички служебни и трудови взаимоотношения, изцяло запазени, се прехвърлят в новата Агенция.
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