ПРОЕКТ!
Мотиви
към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност”
На 4 май 2016 г. в Официален вестник на Европейския съюз е публикувана
Директива

(ЕС)

2016/681

на

Европейския

парламент

и

на

Съвета

от 27 април 2016 година относно използването на резервационни данни на пътниците с
цел предотвратяване, разкриване,

разследване и наказателно преследване на

терористични престъпления и тежки престъпления (Директива (ЕС) 2016/681, ОВ L
119, 04.05.2016 г.).
Резервационните данни на пътниците (Passenger Name Record - PNR данни)
представляват запис на изискванията за пътуването на всеки пътник, в който се
съдържа цялата информация, необходима за обработване и контролиране на
резервацията от въздушните превозвачи, извършващи резервацията, и от участващите
въздушни превозвачи за всяко пътуване, резервирано от пътник или от негово име, без
значение дали записът се съдържа в системи за резервации, системи за контрол на
излитанията, използвани за регистрация на пътниците преди полета, или сходни
системи със същите функционални възможности. Те включват информация като дата
на резервация/ издаване на билета, планирана/и дата/и на пътуването, имена на
пътника, дата на раждане, адрес и координати за връзка, информация относно
плащането, данни за пълния маршрут на предвиденото пътуване, пътническа агенция
или пътнически агент, данни от самолетния билет, всички събрани предварителни
данни за пътниците (API данни) и др.
Използването на информацията за пътниците, събирана от въздушните
превозвачи, е важен инструмент за осъществяване на превенция, установяване и
разследване на престъпления и наказателно преследване на извършителите. Анализът
на резервационните данни на пътниците подпомага идентификацията на високо
рискови пътници, непознати до момента на компетентните органи, в контекста на
борбата с тероризма, трафика на наркотици, трафика на хора, сексуалната експлоатация
на деца и други тежки престъпления.
През последното десетилетие в Европейския съюз и други части на света се
увеличава тежката и организираната престъпност.
В изготвената от Европол Оценка на заплахата от организираната престъпност
за Европейския съюз за 2017 г. (SОСТА 2017) се посочва пряка връзка между
организираната престъпност и тероризма. Тероризмът и групите, които извършват
терористичните престъпления, са се развили значително през последното десетилетие и
гражданите на ЕС бяха жертви на няколко терористични атаки в последните години.
Разследванията на терористичните нападения в Брюксел и Париж през март 2016 г. и
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ноември 2015 г. разкриха участието на някои от извършителите в различни видове
тежка и организирана престъпност, включително наркотрафик, както и личните им
контакти с престъпни групи за трафик и производството на огнестрелни оръжия и
измами с документи. Според доклада съществена заплаха представлява участието в
терористични престъпления на лица заподозрени в широк кръг криминални дейности в
условията на бърз темп на радикализация и предвид достъпът до ресурсите и
инструментите на организираните престъпни мрежи.
В същото време терористи и терористични организации съществуват както на
територията на Съюза, така и извън границите му.
Терористичните атаки в Съединените щати през 2001 г., неуспешният
терористичен опит през август 2006 г. за взривяване на няколко самолета от
Великобритания за САЩ, и опитът за терористичен акт на борда на самолет от
Амстердам за Детройт през декември 2009 г. показаха възможностите на терористите
да организират атаки срещу международни полети в която и да е държава. Сериозната
загриженост

за

световната

сигурност,

предизвикана

от

бруталното

насилие,

упражнявано от терористичната организация „Ислямска държава“, предизвика ООН да
препоръча през 2014 г. на държавите да променят наказателното си законодателство 1.
Терористичната заплаха, която произлиза от джихадистите от Европа,
присъединяващи се към „Ислямската държава”, расте постоянно. Те пътуват свободно
от държавите-членки, в които живеят, през територията на Съюза, за да се влеят в
терористичната организация, да участват в подготовката и осъществяването на
терористични нападения, също както джихадистите от други подобни терористични
групи. Тяхното участие в насилствени действия в Сирия и Ирак несъмнено увеличава
интензитета, продължителността и ожесточеността на конфликта. Тези граждани на
Европейския съюз представляват и сериозна заплаха за държавите си на произход, за
държавите, през които те пътуват към зоните на конфликт, а също и за държавите, през
които те се завръщат обратно.
Всички анализи и оценки недвусмислено сочат, че действията на организираната
престъпност включват най-често международни пътувания, обикновено насочени към
трафик на хора, наркотици или други незаконни стоки, а тероризмът има подчертано
трансграничен характер и маршрутите на терористите преминават множество
национални граници.
Ефективният,

ефикасен

и

своевременен

отговор

на

тези

предизвикателства изиска адекватен, систематичен и проактивен подход.

сериозни

Анализът на

резервационните данни на пътниците е изключително важен инструмент за
идентифицирането на лица, подготвящи и извършващи тежки трансгранични
престъпления и терористични посегателства. Този инструмент вече успешно се
1

Резолюция на Съвета за сигурност на ООН 2178 от 24 септември 2014 г.
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използва в различна степен от службите за сигурност и правоприлагащите органи на
множество държави по света.
Регламентирането на получаването и обработването на резервационни данни на
пътниците е актуална необходимост не само с оглед предприемането на мерки от
държавите-членки

на

Европейския

съюз

и

НАТО

за

противодействие

на

международния тероризъм и други тежки престъпления, но и за охрана на границите.
В отговор на посочените заплахи през 2016 г. в Република България е приет и
обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност”, с който се създава национална правна уредба на реда за
получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в страната,
превозвани по въздух.
Законът урежда:
- създаването на Национално звено за получаване и обработване на
резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух и
статута на неговия ръководител;
- дейността по получаване и обработване на резервационни данни от
Националното звено;
- административно-наказателните разпоредби за неизпълнение на задълженията
по новата Глава шеста „а” „Дейност по получаване и обработване на резервационни
данни на пътниците в република България, превозвани по въздух”;
- дефиниции на въведените нови понятия.
Законът е обнародван на 23 февруари 2016 г., т.е. преди обнародването на
Директива (ЕС) 2016/681, поради което със същия не са въведени всички изисквания на
Директивата.
Въпреки това, проектът на Директива е използван като основа при изготвянето
на Закона за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност” (Обн., ДВ, бр. 15 от 23.02.2017 г.), поради което към настоящия момент се
налага въвеждането в националното законодателство на изискванията на Директивата,
които все още не са въведени.
С цел транспониране на Директива (ЕС) 2016/681 настоящият законопроект
предвижда:
-

преразглеждане

на списъка

на

престъпления,

за

предотвратяването,

разкриването, разследването и наказателното преследване на които се предоставят и
обработват резервационни данни на пътниците, с цел привеждането му в съответствие
със списъка, приложен към Директива (ЕС) 2016/681;
- уреждане на случаите на съвместно използване на кодове на полети;
- срокове за предаване на данните от въздушните превозвачи или упълномощени
доставчици на услуги на Националното звено за получаване и обработване на
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резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух - 48
часа преди обявеното време за излитане – за въздушни превозвачи, осъществяващи
редовни полети и 24 часа преди обявеното време за излитане – за въздушни превозвачи,
осъществяващи нередовни полети; и непосредствено преди полета;
- предоставяне на API данни и на Агенция „Митници”, предвид нейната
компетентност;
- забрана за дискриминация при вземането на решения за предприемане на
мерки спрямо конкретно лице;
- уреждане на ред за предоставяне на компетентните органи на данни, които са
деперсонализирани чрез прикриване;
- уреждане на ред за предоставяне или обмен на резервационни данни на
пътниците с националните звена или други компетентни органи на държави-членки на
Европейския съюз, с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на
правоприлагането (Европол) или с трети държави;
- въвеждане на фигурата на длъжностното лице по защита на данните;
- предоставянето на статистическа информация на Европейската комисия.
Извън изискванията на Директива (ЕС) 2016/681 е предвидено задължение за
предоставяне на Националното звено и на данни на екипажа.
Въпреки че Директивата не предвижда такова задължение, същото е вменено на
въздушните превозвачи с цел създаване на по-големи гаранции за защита на
националната сигурност, и за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно
преследване на престъпленията, изброени в Директивата.
Практиката сочи, че в извършването на визираните престъпления в редица
случаи участват и членове на екипажа на полетите, поради което компетентните органи
следва да разполагат с информация относно същите.
Доколкото се касае за предоставяне и обработване на лични данни на членовете
на екипажа са предвидени съответни разпоредби за тяхната защита – уведомяване за
получаването и обработването на данните, срокове и ред за съхранение и достъп до
данните, ред за унищожаването им.
Направени са промени и в Закона за гражданското въздухоплаване, като
дефиницията на понятието „резервационни данни на пътниците”, която към момента се
съдържа в Закона за гражданското въздухоплаване, е поместена в Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност”.
Предвид обстоятелството, че изискванията на Директива (ЕС) 2016/681 ще
бъдат въведени в националното законодателство посредством промени в Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност” (устройствения закон на Агенцията), в
проекта са включени и други разпоредби (извън тези за резервационните данни на
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пътниците), усъвършенстващи регламента на дейността на Агенцията и статута на
нейните служители.
С промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” се
прецизират

разпоредбите

относно

дейностите,

осъществявани

от

Агенцията,

конкурсите за назначаване на държавна служба в Агенцията, статута на държавните
служители и дисциплинарните нарушения, извършвани от служителите.
Предвижда се изключение от конкурсното начало за постъпване на служба в
Агенцията по отношение на лица, които са държавни служители в Министерството на
вътрешните работи, в Министерството на отбраната, в службите за сигурност, както и
в службите за обществен ред, ако отговарят на изискванията за постъпване на
държавна служба в Агенцията и след писмено съгласие на председателя на Агенцията
и ръководителя на съответната служба.
Подобно изключение се предвижда и по отношение на лица, които са държавни
служители, назначени по реда на Закона за държавния служител, в други ведомства, ако
отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност в Държавна агенция
„Национална сигурност”, след писмено съгласие на председателя на Агенцията и
ръководителя на съответното ведомство.
Прецизират се текстовете относно предсрочното заличаване на дисциплинарни
наказания, налагани на служителите на Агенцията.
Прецизират се административно-наказателните разпоредби.
С оглед промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”,
направени със Закона за противодействие на тероризма (Обн., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) и
по-специално предвид предвиждането на правомощия на органите на Агенцията по
задържане на лица и обиск на задържани лица, за които има данни, че са извършили
престъпление, свързано с някоя от дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 11 и т. 13 от Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност”, се предвиждат съответни промени и
Закона за правната помощ, като по този начин се отстранява констатиран
законодателен пропуск.
Предвижда се законът да влезе в сила от датата на обнародването му в „Държавен
вестник”.
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