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Проект на Закон за изменение на Закона за защита на класифицираната информация


(Обн., ДВ, бр. 45 от 30.04.2002 г., попр., бр. 5 от 17.01.2003 г., изм., бр. 31 от 4.04.2003 г., доп., бр. 52 от 18.06.2004 г.)





§ 1. В Приложение 1, към чл.25, Раздел І, т. 18 да отпадне думата “местоположението”.






МОТИВИ


“Местоположението...на обекти и райони, имащи значение за отбраната и сигурността на държавата” би могло несанкционирано да се определи от всеки гражданин ( български или чужд ), имащ съответните специализирани познания, по един от следните основни начини : 
	 с използванито на комерсиален портативен GPS – приемник (приемащ сигнали от Глобалната позиционираща система, базирана на изкуствени спътници на Земята) – с точност, по-голяма от точността на определянето на местоположението по карти, различни изображения и фотоматериали;

с използването на комерсиални сателитни изображения с висока разделителна способност, достъпни до всеки потребител – с еднаква или по-голяма точност от точността на определянето на местоположението по карти, различни изображения и фотомотериали ; 
с използването на картографски материали, разпространявани по Интернет от руски, украински и други източници, имащи географска информация за територията на страната от времето преди разпадането на Варшавския договор или създали я по техни програми с използването на комерсиални сателитни изображения с висока разделителна способност.
	Върху всички видове карти, както и върху различните изображения и фотоматериали, не са обозначени кои обекти са “обекти или райони, имащи значение за отбраната и сигурността на държавата”. Някои от тези обекти дори липсват върху картографските материали или са легендирани. В този смисъл никой не би могъл да определи местоположението им ( с координати ), ако предварително не се знае къде се намират, а ако знае – тези материали са излишни поради широката достъпност на горепосочените начини за определяне на местоположение.

“Местоположението ...на обекти и райони, имащи значение за отбраната и сигурността на държавата”, чрез външните им контури е показана съвсем точно върху кадастралните планове и карти, картите на землищата, плановете за земеразделяне и т.н. Всички тези картографски материали, изработени във връзка с други закони, не са класифицирани и достъпа до тях не е регламентиран по смисъла на ЗЗКИ. В този смисъл и местоположението на горепосочените обекти може да се счита за известно на неограничен брой хора, което го обезмисля като повод за класифициране.
Съгласно чл.34, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3, максималният срок за защита на класифицираната информация, съдържаща се в географските материали, посочени в Приложение 1, Раздел І, т.18 на ЗЗКИ може да бъде 10 (десет) години, след което би следвало нивото на класификация да бъде премахнато и онформацията в тях да стане обществена. От тези материали безпроблемно би могло да се определи “ местоположението”, особено на основните “...на обекти и райони, имащи значение за отбраната и сигурността на държавата”, тъй като то не се променя във времето. В тази връзка, включването му в списъка на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, не е основателно и целесъобразно.

В резултат на отпадането на думата “местоположението” ще отпадне и изискването за маркирането с гриф за сигурност “Поверително” на онези от посочените в Приложение 1, Раздел І, т.18 от ЗЗКИ геодезични и картографски материали и данни, цифрови модели и данни, растерни изображения, аерофилми, аерофотоснимки и фотодокументи, които НЕ съдържат информация за вида, характера, предназначението и инжинерното оборудване на обектите и районите, имащи значение за отбраната и сигурността на държавата. Това ще има следните положителни последици :
	улесняване предоставянето и обмена ( включително и по Интернет ) на географски материали в рамките на НАТО в интерес на бързото и своевременно географско осигуряване на колективната система за сигурност – една от препоръките към нациите, съгласно решенията на Географската конференция на Алианса ( юни 2004г. );

възможност за участие в съществуващите съвместни международни програми ( изискващо се в рамките на НАТО и желателно извън него ) за създаване на глобални бази геопрастранствени данни за осигуряване Силите за отговор на Алианса за борбата с тероризма и другите асиметрични заплахи и на разузнаването ( съгласно Директивата по геопространственото осигуряване на НАТО );
улесняване предоставянето и обмена на материали и данни за осигуряването на останалите държавни ведомствени организаци, необходими за изпълнение на функционалните им задължения, включително и във връзка с изпълнението на европейските критерии и различни международни проекти;
улесняване реализацията на проекти и дейности, изискващи ползване на геодезични и картографски материали и аеро- и космически изображения;
улеснява изпълнението на общонационални задачи и покриване на европейските критерии в областта на кадастъра, земеделието, околната среда и водите и т.н.
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