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различните видове процедури по прилагането
на специални разузнавателни средства в Република Франция. Анализирана е необходимостта от създаването на контролни органи, кои-

то да имат право да проследяват процеса при
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блемите на националната и международната сигурност, както и по оперативно-издирвателните
и оперативно-техническите дейности за защита
от посегателства и престъпни прояви. Изнася
редица доклади на престижни научни форуми у
нас и в чужбина. Научноизследователските му
интереси са насочени в сферата на управлението
и функционирането на службите за сигурност,
трафика на хора, миграционните процеси, използването и контрола на специалните разузнавателни средства и трафичните данни в Република
България, Европейския съюз и САЩ. Автор е на
монографиите „Специални разузнавателни средства“ (София, 2014), „Реадмисия и миграционният контрол на чужденци в Република България“
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(Пловдив, 2017), „СДОТО-използване и прилагане
на специални разузнавателни средства през годините на прехода“ (Пловдив, 2019) и „Организация и управление на прилагането на специални
разузнавателни средства“ (Пловдив, 2019).
Въведение.
Получената от прилагането на оперативно-технически способи информация е изключително важна за разкриване и доказване на престъпления, но нейното значение е голямо и ще
продължи да се увеличава за целите на информационно-аналитичната, прогностична и превантивна дейност на службите за сигурност.
В настоящата статия ще разгледаме накратко
развитието и основните механизми на контрола
върху прилагането на разузнавателните техники
в Република Франция.
За разлика от нашата страна в Република Франция, съществуват две самостоятелни процедури по
прилагане на разузнавателните техники: съдебна
(в наказателното производство) и административна. Това, което е особено важно, административната може да бъде трансформирана в съдебна,
докато обратното е невъзможно. Информацията,
придобита по административен ред, не може да
бъде използвана като доказателства в съда.
Наказателно-процесуалният кодекс1 в раздела
“Прихващане на кореспонденцията, предавана
чрез електронните комуникации2” регламентира
прихващането в наказателното производство3.
При съдебната процедура контролът върху
прилагането е предоставен преди всичко на ръководещия разследването съдия- следовател, който
може да нареди да бъде проведено прихващане,
звукозапис и писмено отразяване на съобщенията, предадени по телекомуникационен път, ако
за разследваното престъпление е предвидено наказание “лишаване от свобода” две години или
по-тежко наказание и обстоятелствата по случая
налагат събирането на информация по този начин.
Все пак съществуват някои забрани. Не
могат да бъдат контролирани комуникациите
на журналист с цел узнаване на източниците на
неговата информация, тъй като с това се нарушава
член 2 от Закона за свободата на печата от 29 юли
1881 г. Не могат да бъдат подслушвани депутати
и сенатори без съдия-следователя да уведоми
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Председателя на Парламента или Председателя
на Сената. Не могат да бъдат контролирани
съобщенията на адвокати без председателя на
адвокатската колегия да бъде уведомен от съдияследователя. Не може да се извършва подслушване
на линия, която води до офиса на магистрат или
дома му, без да бъде информиран президента
(premier président) или главният прокурор на
юрисдикцията, в която той работи.
По неофициална информация съдия-следователите ръководят около 5 % от разследваните
престъпления във страната.
Особен интерес за настоящото изследване
представлява придобиването на оперативна информация по административен ред. Каква е причината? Какво определя нейното значение и място,
особено след като бе вече казано, че тази информация не може да се използва в съда като доказателство. Много критици у нас биха определили
административната процедура като незаконна, нарушаваща правата на човека и ненужна. Забравя
се, че специалните служби освен непосредствено
разкриване на престъпления, осъществяват информационно-аналитична, прогностична, контролна, координационна и методическа дейност
със собствена и на други държавни органи информация от значение за националната сигурност.
Въз основа на тази информация държавното ръководство на страната взема важни политически
и организационни решения, свързани с нейната
безопасност и охрана на обществения ред.
Същност на административната
процедура за придобиване на
информация и контрола върху
нейното прилагане.
Доскоро придобиването на информация за
целите на сигурността, разрешавано по административен ред, се уреждаше със Закона за тайната на съобщенията. Във връзка с нарасналата терористична заплаха във Франция и в Европа през
2015 година бе приет Закон за вътрешната сигурност4, който подробно регламентира тази дейност.
За изпълнение на съответните мисии специализираните разузнавателни служби могат да използват техниките, подробно описани в закона, за
събиране на информация, свързана със защитата
и насърчаването на основните интереси на нацията, както следва:

1. Национална независимост, териториална
цялост и национална отбрана;
2. Основните интереси на външната политика, изпълнението на европейските и
международните ангажименти на Франция и предотвратяването на всички форми на чуждестранна намеса;
3. Основните икономически, промишлени и
научни интереси на Франция;
4. Предотвратяване на тероризма;
5. Превенция на:
а) атаки срещу републиканската форма
на институциите;
б) действия за поддържане или
възстановяване на групи, които по
своята форма и организация имат
характер на бойни групи или частни
милиции;
в) колективно насилие, което може
сериозно да застраши обществения
мир;
6. Предотвратяване на организираната престъпност и престъпността;
7. Предотвратяване разпространението на
оръжия за масово унищожение.
В закона подробно са описани кои служби
(органи) за какви цели какви разузнавателни
техники могат да използват. Изпълнението
на националната територия на техниките за
събиране на разузнавателни данни подлежи
на предварително разрешение от министърпредседателя, издадено след становището
на Националната комисия за контрол на
разузнавателните техники.
Разрешението се издава по писмено и обосновано искане от министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на
правосъдието или министрите, отговарящи за
икономиката, бюджета или митниците. Всеки министър може да делегира тази задача поотделно
само на сътрудници, пряко отговорни за тайната
на националната отбрана.
Искането за разрешение се представя на
председателя или, при негово отсъствие, на един
от членовете на Националната комисия за контрол
на разузнавателните техники между посочените
в член L. 831-1, 2° и 3° от закона, който дава

становище до министър-председателя в рамките
на двадесет и четири часа.
Разрешението за прилагане на техниките се
издава от министър-председателя за максимум
четири месеца. Премиерът може да делегира тези
права индивидуално на сътрудници, оторизирани
да пазят тайната на националната отбрана. Разрешението включва мотивите и другите белези,
предвидени в съдържанието на искането. Всяко
разрешение може да бъде подновено при същите
условия.
Максималният брой разрешения, издадени съгласно този член, в сила едновременно, се
определя от министър-председателя след становището на Националната комисия за контрол на
разузнавателните техники. Решението за определяне на тази квота и нейното разпределение между министрите, посочени в член L. 821-2, първа
алинея, както и броят на издадените разрешения
за прихващане, се съобщават на Комисията.
Първият контролен орган, който следеше
за стриктно прилагане на нормативната база
относно получаване на негласна информация
при защита на националната сигурност и охрана
на обществения ред, бе Националната комисия
за контрол на прихващанията за сигурността
(Commission nationale de controle des interceptions
de securite - CNCIS), която е създадена със Закона
от 10 юли 1991 г. относно тайната на кореспонденциите, предадени чрез телекомуникациите.
Нейната роля бе да дава становище на министър-председателя след решение за разрешаване
на „прихващане на кореспонденцията, предадена чрез електронни съобщения с цел търсене на
информация, свързана с националната сигурност,
запазване на основните елементи на научно-икономическия потенциал на Франция или предотвратяване на тероризма, организираната престъпност и престъпността и възстановяването или
поддържането на разпускащи се групи по Закона
от 10 януари 1936 г. за бойните групи и частни
милиции“. Комисията се състоеше от трима човека. Тя се председателстваше от лице, посочено от
Президента на Републиката. В нея участваха като
членове един депутат, определен от Председателя
на Парламента за срока на парламентарния мандат,
и един сенатор, определен от Председателя на
Сената. Един от основните недостатъци на тази
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организация беше, че осигуряваше последващ, а не
превантивен, контрол на издадените разрешения
за прихващане на телекомуникациите.
Поради тази причина Законът за вътрешната
сигурност от 24 юли 2015 г. създава Национална
комисия за контрол на разузнавателните техники
(Commisson nationale de controle des techniques de
renseignement - CNCTR), която понастоящем дава
своето становище по искане на министър и преди
решението на министър-председателя.
Съгласно член L. 831-1 Националната комисия за контрол на разузнавателните техники е
независим административен орган. Състои се от
девет члена:
1. двама депутати и двама сенатори, определени по такъв начин, че да осигурят плуралистично представяне на Парламента;
2. двама членове на Върховния административен съд, чиято степен е най-малко
равна на тази на държавен съветник, назначени от вицепрезидента на Върховния
административен съд;
3. двама магистрати от Касационния съд,
назначени съвместно от президента и
главния прокурор на Касационния съд;
4. квалифицирана личност за познанията си
в областта на електронните съобщения,
назначена по предложение на председателя на регулаторния орган за електронни
съобщения и пощи.
Председателят на комисията се назначава
с указ на Президента на Републиката измежду
членовете, посочени в точки 2 и 3, т.е. той е юрист
с много висока квалификация, след публично
уведомяване на компетентната постоянна комисия
на всяка камара на Парламента.
Мандатът на членовете, с изключение на
посочените в т. 1, е шест години. Той не е възобновяем. Членовете от Върховния административен съд или Касационният съд се подновяват на
половина на всеки три години.
Пленарният формат на Националната комисия за контрол на разузнавателните техники
включва всички членове, споменати в член L.
831-1. Ограниченият формат на Националната комисия се състои от членовете, посочени в точки
2 до 4 от същия член. Тези състави се председателстват от председателя на комисията.
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Функцията на член на комисията е
несъвместима с какъвто и да е пряк или косвен
интерес в службите, които могат да бъдат
оторизирани да прилагат техниките, споменати
в закона, или в дейността на някое от лицата,
посочени в член L. 34-1 от Кодекса за пощенските
и електронните съобщения и алинеи 1 и 2 от член
6 на Закон № 2004-575 от 21 юни 2004 г. относно
доверието в цифровата икономика. Функцията
на член също е несъвместима с всякаква
професионална дейност или друга обществена
заетост, упражнявана на пълен работен ден и
всяка изборна длъжност, с изключение на участие
в работата на комисията.
Становищата по исканията се дават от
председателя или от друг член, споменат в точки
2 и 3 от член L. 831-1, т.е. от лицата с висока
юридическа квалификация. Тези мнения са на
разположение на всички членове на комисията.
Всеки нов или сериозен въпрос се отнася до
ограничения формат или пленарно заседание.
Тези обсъждания трябва да бъдат изпълнени, ако
председателят на комисията или членът, докладващ искането за прихващане, счита, че валидността на заявлението не е сигурно. Заседание на
ограничения формат на комисията или пленарната сесия може да се проведе само ако присъстват
най-малко трима или четирима членове. Решенията им се вземат с мнозинство от присъстващите
членове. В случай на равен брой гласове председателят има решаващ глас. Пленарната сесия се
провежда най-малко веднъж месечно. На нея членовете се информират за становищата, дадени по
исканията след последното му заседание.
Служителите на комисията трябва да пазят
тайната на националната отбрана, за да имат достъп до информацията и документите, необходими
за изпълнението на техните мисии. Работата на
комисията се закрита поради тайната на националната отбрана.
Законът задължава министрите, държавните
органи и държавните служители да предприемат
всички необходими мерки, за да улеснят работата
на комисията. Наказва се с до 1 година лишаване
от свобода и 15 000 евро глоба всеки, възпрепятстващ действието на комисията:
1. като отказва да съобщи на комисията документите и информацията, които са поискани, или като прикрие споменатите

документи или информация, или като ги
изведе от употреба;
2. чрез съобщаване на преписи или извлечения, които не съответстват на съдържанието на събраната информация в момента, в който е направена молбата;
3. като се противопоставя на упражняването на задачите, възложени на членовете
на комисията или упълномощени нейни
представители.
Комисията може по всяко време да се обърне
към министър-председателя, към министъра,
отговарящ за неговото изпълнение, и съответната
служба, с препоръка за преустановяване на
прилагането на техника и събраната информация
да бъде унищожена, когато счита, че:
1. Няма разрешение съгласно закона;
2. Техниката не е приложена в съответствие
със закона;
3. Събирането, извличането, съхраняването
или унищожаването на събраната информация се извършва в нарушение на закона.
Министър-председателят незабавно информира комисията за предприетите действия по нейните препоръки.
Върховният административен съд може да
бъде сезиран с жалба, предвидена в член L. 8411 от председателя на комисията, когато министър-председателят не спазва съветите или препоръките на комисията или последващите действия,
които са му дадени, се считат за недостатъчни
поне от трима членове на комисията.
Комисията периодично публикува публичен
доклад за своята работа. В съответствие с тайната
на националната отбрана и без да разкрива процедури или оперативни методи, публичният доклад
на комисията посочва броя на:
1. заявленията, за които е сезирана и становищата, които е предоставила;
2. жалбите, представени пред комисията;
3. препоръките, които се дадени към министър-председателя и благоприятни последици от тези препоръки;
4. бележки към министър-председателя,
както и за становища, които тя е предоставила при поискване;
5. внесени жалби във Върховния административен съд и в производството по об-

жалване, за която тя е представила становища пред него.
Комисията отговаря на искания за становища
от министър-председателя, председателя на Народното събрание, председателя на Сената и парламентарната комисия по разузнаване.
В съответствие с тайната за националната отбрана, комисията може да се консултира с регулаторния орган за електронни съобщения и пощи
или да отговори на исканията им.
През 2014 г. бившата Национална комисия
по контрол на прихващанията за сигурността
(CNCIS) е имала квота от 2 190 броя, което означава, че тя е можела да разреши контрол само
на 2 190 души едновременно. Административното прихващане засяга не само личните телефони
на «целите», но и телефоните, които вероятно ще
бъдат използвани от тези «цели“. След нападенията през януари 2015 г. във Франция тази квота се
увеличава до 2700 едновременни прихващания.

Заключение
Въз основа на направеното изследване могат
да се направят следните изводи:
Френските нормативни актове, свързани с
прилагане на негласните способи за получаване
на информация, следят и много бързо се адаптират към промените в света и бързото развитие на
комуникациите.
Наличието на административна процедура
позволява специалните служби законосъобразно
да получават, анализират и съхраняват информация, свързана с националната сигурност.
Контролът върху прилагането на разузнавателните техники, за разлика от нашата страна, е
превантивен и, следователно, много по-действен.
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Френският законодател употребява общия термин
“комуникации”. Не се прави разграничение между
отделните видове, което означава, че всички видове
комуникации (телефони, мобилни телефони, факс,
електронни комуникации и мрежи и т.н.) могат да
бъдат контролирани.
4 Закон за вътрешната сигурност - Code de la sécurité
intérieure - LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - Dernière
modification: 26/05/2018

