5. По Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ)
Тук уредбата е близка с тази по ЗДвП, но при недостатъчна яснота.
Наблюдението е предвидено като мярка за опазване
на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, а за установяване извършването на противообществени прояви по този закон или на престъпления от общ характер (чл.29), може да се използват и
видеозаписи и/или фотоснимки, направени при провеждането на спортното мероприятие. Приобщаването на
видеозаписите и/или фотоснимките следва да става
чрез съставяне на протокол, подписан от органите на
МВР с полицейски правомощия (чл.26, ал.1) и от специалист – технически помощник.

за движение по пътищата е предвидено използването
от определени от МВР служби на технически средства
или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на
моторното превозно средство.
Изготвените с технически средства или системи
видеозаписи (съответно снимки, разпечатки) са определени като веществени доказателствени средства в
административнонаказателния процес (чл.189, ал.7).

Опитът, приложен в ЗДвП, може успешно да бъде пренесен и в НПК.
Проблемите и задачите на двата закона са близки, а в някои случаи – идентични (доказването). Разликата е само в тежестта на приложимата санкция, но тази разлика може да се компенсира, като
се предвиди задължителна техническа експертиза
на видеозаписа, представен като ВДС в наказателния процес.

Липсва изрична норма, че видеозаписите са веществени доказателствени средства (както е по
ЗДвП) и е предвидено приобщаване (прилагане, възпроизвеждане) в административно-наказателното
производство с протокол.
С известно колебание като че ли би могло да се приеме, че записите са веществени доказателствени
средства в административнонаказателното производство.
Видеозаписите се унищожават не по-рано от три
месеца след изготвянето им, освен в случаите когато
съдържат данни за извършено престъпление или нарушение по този закон. За унищожаването се съставя
протокол от отговорника по сигурността.

4. По Закона за частната охранителна дейност
(ЗЧОД)
Предвидено е използване на технически средства при
осъществяване на охранителна дейност (чл.5, чл.10)
след предварително уведомяване на гражданите с информационни табла (аналогично на чл.66 от ЗМВР).
Направените видеозаписи, съдържащи данни за нарушение на обществения ред или престъпление, следва
да се предават на правоохранителните органи (чл.30,
ал.6).
Ако не съдържат данни за извършено нарушение на
обществения ред или престъпление, видеозаписите
следва да се унищожават най-късно в 30-дневен срок
след извършването им, за което се съставя протокол
от ръководителя на охранителната дейност.
Проблемът за доказателственото значение на
предадения видеозапис на правоохранителните органи също не е решен, но решението му е идентично с това, когато ВДС са от МВР или ДАНС, преди
да има образувано наказателно производство.
правен свят септември 2008
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