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НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект




З А К О Н

за изменение на Закона за електронния документ и електронния подпис

(Обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г.)

Параграф единствен. В чл. 6, ал. 2  т. 3 се изменя така:
“3. осигурява условия за точно определяне на времето, произхода, местоназначението, маршрута и размера на предаваните електронни изявления, както и на продължителността на връзката или на основната услуга;".



Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на …………………………….. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)  
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М  О  Т  И  В  И


към проекта на Закон за изменение на Закона за  електронния документ и електронния подпис



Правна уредба на електронните документи и електронните подписи съществува в почти всички европейски държави. 

При регламентирането на прилагането на електронния подпис в публичната сфера различните държави използват различни подходи: в някои страни такава уредба се съдържа в специалния закон за електронните подписи, в други тя се създава чрез приемане на промени в съответните материални и процесуални закони.

Българският Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), в сила от 7 октомври 2001 г., е съобразен с основните положения на Директива 1999/93/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 13 декември 1999 г. относно рамката на Общността върху електронните подписи, в сила от 20 януари 2000 г., както и с редица от успешно прилаганите вече законодателни решения в други страни. С влизането в сила на ЗЕДЕП електронните документи са признати за равностойни на документите на хартия и може да бъдат подписани с обикновен, усъвършенстван или универсален електронен подпис, който има правното значение на саморъчен подпис. 

Ñúãëàñíî ÷ë. 41, àë. 2 îò ÇÅÄÅÏ ïðèåìàíåòî è èçäàâàíåòî íà åëåêòðîííè äîêóìåíòè, ïîäïèñàíè ñ óíèâåðñàëåí åëåêòðîíåí ïîäïèñ, â ñúäåáíàòà ñèñòåìà ñå óðåæäàò ñúñ çàêîí. Ïðåäâèä òîâà èçèñêâàíå ïðèëàãàíåòî íà åëåêòðîííèÿ äîêóìåíò è åëåêòðîííèÿ ïîäïèñ â ñèñòåìàòà íà ñúäåáíàòà âëàñò íàëàãà ïðèåìàíåòî íà ïðîìåíè íà Çàêîíà çà åëåêòðîííèÿ äîêóìåíò è åëåêòðîííèÿ ïîäïèñ, Çàêîíà çà ñúäåáíàòà âëàñò, Ãðàæäàíñêèÿ ïðîöåñóàëåí êîäåêñ, Íàêàçàòåëíî-ïðîöåñóàëíèÿ êîäåêñ, Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ è íà Äàíú÷íèÿ ïðîöåñóàëåí êîäåêñ. Ïðåäëàãàíèòå ïðîìåíè óðåæäàò êàêòî çà÷èòàíåòî íà åëåêòðîííèÿ äîêóìåíò è åëåêòðîííèÿ ïîäïèñ îò ñúäà, ïðîêóðàòóðàòà è ñëåäñòâèåòî, òàêà è ïðèëàãàíåòî íà åëåêòðîííèÿ äîêóìåíò, ïîäïèñàí ñ óíèâåðñàëåí åëåêòðîíåí ïîäïèñ. 

Предложената промяна в чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗЕДЕП разширява обхвата на задълженията на посредника при електронно изявление за осигуряване на условия за точно определяне на времето и източника на предаваните електронни изявления, като се добавя и информация за тяхното местоназначение, маршрут и размер, както и за продължителността на връзката или на основната услуга. Тя кореспондира с предложеното изменение на чл. 133 от Наказателно-процесуалния кодекс, което предвижда разширяване на приложното поле на задължението за запазване и предаване на компютърни информационни данни по отношение на всички лица, у които се намират такива данни.

Въз основа на изложеното Министерският съвет предлага на Народното събрание да разгледа и приеме внесения законопроект.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Симеон Сакскобургготски) 

