СПРАВКА
по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации по
проект проекта на решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
българските лични документи (Обн. ДВ, бр. 93 от 1998 г., изм. и доп. ДВ. бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от
2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и.105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от
2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66 от , 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9, 23, 32 и 55
от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 33, 81, 97 и 101 от 2016 г., бр.
85 и 97 от 2017 г., бр. 14 и 24 от 2018 г., бр. 1, 12, 17, 24, 34, 58 и 101 от 2019 г. бр. 60, 69, 98 и 101 от 2020 г.)
Организация/потребител
/вкл. начина на
№
получаване на
предложението/
1.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“
Предложението е
получено на хартиен
носител.

Бележки и предложения

С §2 от проекта на нормативен акт е
направено предложение за изменение
на чл. 38, ал. 1, т. 1, буква „м" от ЗБЛД,
съгласно което предвид спецификата
на дейност на Държавна агенция
„Разузнаване",
Държавна
агенция
„Национална сигурност" и Служба
„Военно разузнаване", ръководителите
на трите структури са включени в кръга
от лица, за които да е налице изрично
законово основание за получаване на
дипломатически паспорти.
Държавна
агенция
„Технически
операции" е специализиран орган към
Министерския съвет за осигуряване и

Приети / неприети

Мотиви

Приема се.

Предложението
е
прието
и
отразено в законопроекта и
мотивите към него, както и в
доклада на вносителите.

прилагане
на
специални
разузнавателни средства.
При изпълнение на специфичните си
функции,
агенцията
поддържа
отношения с партньорски служби от
Европейския съюз, НАТО и други
страни, като координира и провежда с
тях съвместни операции, свързани с
предотвратяване и разкриване на
трансгранична престъпна дейност.
В тази връзка, с цел улесняване
преминаването
на
държавните
граници, облекчен митнически и
санитарен контрол, на председателя и
заместник-председателите на ДАТО
следва да е гарантирана възможността
да получат дипломатически паспорти,
при изпълнение на служебните им
задължения извън територията на
страната.

ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР:
ИВАН КОНДОВ
/П/

