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									Проект!


З А К О Н

за изменение на
Закона за специалните разузнавателни средства

(обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г., изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г.,
бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г.,
бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г.,
бр. 1 и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 111 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.)



	§ 1. В чл. 1 ал. 3 се отменя.

	§ 2. Член 20а се отменя.

	§ 3. В чл. 34б, ал. 1 думите „спазване на принципа на финансова обвързаност“ се заличават.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
         § 4. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г.


Вносители:










МОТИВИ
към проекта на Закон за изменение на
Закона за специалните разузнавателни средства

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства (обн. ДВ, бр. 70 от 2013 г.) беше създадена разпоредбата на чл. 20а от ЗСРС (принципът на финансовата обвързаност при осигуряване и прилагане на СРС). Тя предвижда условията и редът за прилагане на принципа на финансова обвързаност по чл. 1, ал. 3, както и финансовите взаимоотношения между заявителите и органите, които осигуряват и прилагат специалните разузнавателни средства, да се определят с акт на Министерския съвет и прилагането да започне от 01 януари 2014г.
	Влизането в сила на този принцип беше отложено за вори път за 1 януари 2015 г. Въпреки това второ отлагане предприетите от Държавна агенция “Технически операции” през настоящата година действия за изготвяне на съответните подзаконови нормативни актове за изпълнение на разпоредбите на чл.1 ал.3 и чл.20а ал.3 от ЗСРС. Изготвени са предложения, които са в противоречие със ЗСРС.
	Анализът на практиката при използването на СРС в държавите-членки на Европейския съюз показва, че няма такава финансова обвързаност между заявителите на СРС и структурите, осъществяващи мероприятия по СРС.
	Поради това предлагаме отмяна на възприетия принцип на финансова обвързаност. 
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