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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на
Устройствен правилник на Държавна агенция „Технически операции“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация (УПМСНА), внасям за разглеждане проект на
Постановление на Министерския съвет за приемане (ПМС) на Устройствен
правилник на Държавна агенция „Технически операции“.
По силата на § 31, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни
средства (Обн., ДВ, бр. 70 от 2013 г.), до встъпването в длъжност на председателя
на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) правомощията му по Закона
за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) се осъществяват от министъра на
вътрешните работи.
В проекта на Постановление на Министерски съвет се предвижда
приемането на устройствен правилник на ДАТО, съгласно разпоредбата на чл. 19з
от ЗСРС. Предвижда се и отмяната на действащия устройствен правилник на
ДАТО, приет с Постановление № 172 на Министерския съвет от 2013 г.
С проекта на Устройствен правилник се оптимизира структурата на ДАТО,
като се обособяват дирекции и териториални дирекции. Предвижда се
административното ръководство на администрацията на ДАТО да се осъществява
от главен секретар. Структурите, които осъществяват административните
дейности на ДАТО се организират в дирекции и самостоятелни звена.

Общата численост на служителите в ДАТО, част от структурите на
агенцията и техните дейности са включени в приложение към чл. 2, ал. 6 от
проекта на Устройствен правилник. Приложението е с гриф за сигурност
„Поверително“, тъй като съдържа класифицирана информация по смисъла на
Закона за защита на класифицираната информация.
В проекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство,
поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие с европейското
право.
С проекта не се предвижда въвеждане на регулаторен режим, поради което
не е изготвено и приложено мотивирано становище относно необходимостта от
въвеждането на такъв режим, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 7 от УПМСНА.
В изпълнение разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните
актове проектът на ПМС и докладът са публикувани на интернет страницата на
МВР и на портала на Министерски съвет за обществени консултации.
Документите за приемане на проекта на постановление са съгласувани по
реда на чл. 32 от УПМСНА, като получените становища са отразени съгласно
приложената справка.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от УПМСНА,
П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление за
приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция „Технически
операции“.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ
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