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Депутатите от 43-то Народно събрание приеха на 15 декември 2016 г., четвъртък на
второ четене окончателно първият в България „Закон за противодейстгвие на
тероризма“ внесен от ГЕРБ за първо четене в пленарна зала на 28 юли тази година.

За“ гласуваха 86 народни представители, а двама се въздържаха, с което
предложението бе прието.

Новият Закон дава повече права на армията и ДАНС. В приетите текстове се
предвижда ограничаване на гражданските права и даване на полицейски
правомощия на ДАНС и военнослужещите. Народните представители приеха
окончателно промените, а част от тях стават задължителни веднага след
обнародването им в „Държавен вестник“.

По информация на Дарик според новият Закон военнослужещите ще имат право
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да задържат лица до пристигане на органите на МВР в дейността си по
противодействие на тероризма.

Военните ще имат право да извършват личен обиск, да проверяват вещи, багаж,
както и да извършват проверки на превозни средства. Освен това ще могат да
използват физическа сила и помощни средства, когато е налице отказ да се
изпълни законно разпореждане; при задържане на лице, което оказва съпротива,
лице, което застрашава живота и здравето на други лица, освобождаване на
заложници и др.

При определени условия те ще могат да ползват белезници, електрошокови палки
и прибори, химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването,
служебни кучета, халосни патрони и патрони с гумени, пластмасови и шокови
куршуми.

Като крайна мярка те ще имат право да използват служебното си оръжие и други
бойни средства, но в изрично упоменати в закона случаи.

Това ще бе възможно само в няколко случая. Ако е налице въоръжено нападение
или заплаха с огнестрелно оръжие, при освобождаване на заложници и отвлечени
лица, при неизбежна отбрана или след предупреждение срещу лице, което е
извършило терористичен акт и оказва съпротива при задържане, или се опитва да
избяга.

От друга страна Законът постановява и при установяване на интернет страници,
чието съдържание подбужда към тероризъм или чрез което се разпространяват
познания за извършване на тероризъм, МВР и ДАНС да могат да подадат искане
до председателя на Специализирания съд да постанови всички предприятия,
предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до
тези интернет страници.

Военни, служители на МВР, агенти на ДАНС ще могат да влизат в домовете без
съгласието на собственика и дори в негово отсъствие.
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А като крайна мярка, ще имат право да използват физическа сила, помощни
средства и оръжие. В помощните средства влизат различни видове палки,
химически вещества, служебни кучета, небойни патрони, бронирани машини.

Използването на физическа сила и помощни средства ще бъде на принципа "при
абсолютна необходимост" - при отказ да се изпълни разпореждане, оказана
съпротива, опит за бягство, нападения срещу граждани и др.

Тези правомощия ще действат при предотвратяване или преодоляване на
последствията от терористичен акт.

За проверките ще се разчита не само на лични документи, но и на "сведения на
граждани с установена самоличност, които познават лицето, или по друг начин,
годен за събиране на достоверни данни".

Задържани ще бъдат не само хора, за които има данни, че подготвят или са
извършили терористичен акт. В ареста ще бъдат вкарвани и онези, които
"съзнателно пречат" на държавните служители да изпълняват задълженията си по
този закон, дори след "надлежно предупреждение", както и хора, които нарушават
обществения ред или излагат други "на явна опасност“, уточнява dir.bg

Новият закон предвижда спиране и отклоняване на превозни средства от пътя на
операцията, отстраняване на частна охрана, спиране на занятията в училища,
детски градини и университети, прекратяване на митинги, спортни състезания и др.
Мероприятия.

Мобилните оператори вече няма да могат да регистрират и активират повече от 10
телефонни номера, чрез които се предоставят предплатени телефонни услуги.

Ограничаването на брой СИМ карти, които могат да бъдат регистрирани на името на
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един човек, се въвежда, тъй като такива често се използват при организиране на
престъпления, обосноваха се вносителите от ГЕРБ.

Според тях има лица с регистрирани над 2000 карти. Това най-често са
нискообразовани хора от малцинствата, на чието име са записани картите, които по
късно се ползват от престъпници.

Разрешение за използване на СРС ще дава председателят на Специализирания
наказателен съд или оправомощен от него зам.-председател. Удължени бяха и
сроковете за прилагане на СРС.

До 3 години става максималният срок за подслушване, ако има данни за
тероризъм.

Средствата за масово осведомяване при поискване от ръководителя на операцията
ще трябва да предават незабавно и без изменение информация, необходима за
осведомяването на обществеността.

Информацията, която ще се разпространява чрез средствата за масово
осведомяване по време на антитерористична операция, не трябва да съдържа
данни, разкриващи специални техники и тактики на операцията, самоличността на
лицата, участващи в операцията, както и други данни, които могат да попречат на
провеждането на операцията или да застрашат живота и здравето на хората и на
лицата, които подпомагат извършването на операцията.

При терористичен акт с много жертви парламентът ще обявява извънредно
положение. Това ще става чрез средствата за масова информация.

По време на извънредно положение правителството, държавните органи и
въоръжените сили могат да спрат преминаването през границите, да ограничават
полети, движението по основни пътни артерии, на жп транспорта.
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При непосредствена заплаха от терористичен акт премиерът ще създава
Национален оперативен щаб за управление на силите и средствата за
противодействие на тероризма.

При терористичен акт, от който са настъпили смърт или увреждане, е предвидено
право на обезщетение на пострадалите.

Новият Закон за противодействие на тероризма предвижда и санкции при
нарушаване на разпоредбите му.

С глоба от 500 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв. ще се
наказват лица, които нарушават закона.

Длъжностно лице, което не изпълни задължение, възложено му с този закон или с
издаден въз основа на него подзаконов нормативен акт, ще се наказва с глоба от
1000 до 5000 лв.
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