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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З  А  К  О  Н


ЗА допълнение на Закона за защита на класифицираната информация
(Обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 
2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г. и бр. 44 от 2012 г. )

§ 1. В чл. 14, т. 2 след думата „издава” се поставя запетая и се добавя „отнема и прекратява”.
§ 2. В глава шеста, раздел V се създават чл. 94а – 94в:
„Чл. 94а. Държавна агенция „Национална сигурност” отнема издадения сертификат по чл. 14, т. 2 по писмено предложение на органа по прекия контрол по защита на класифицираната информация при констатирани системни нарушения на изискванията за сигурност на класифицираната информация, създавана, обработвана, съхранявана и пренасяна в АИС или мрежа.
Чл. 94б. Държавна агенция „Национална сигурност” прекратява действието на издадения сертификат по чл. 14, т. 2:
	с изтичане срока на действие на издадения сертификат за сигурност на АИС или мрежи;

при премахване или промяна на нивото на класификация на информацията, която се създава, обработва, съхранява и пренася в АИС или мрежи;
	при прекратяване експлоатацията на АИС или мрежи;
при закриване на организационната единица без правоприемник.
Чл. 94в. Отнемането и прекратяването на издаден сертификат по 
чл. 14, т. 2:
1. не подлежи на обжалване по съдебен ред;
2. може да се обжалва пред ДКСИ при условията, по реда и в срока по глава пета, раздел V.”


Заключителна разпоредба 
§ 3. В двумесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема необходимите изменения и допълнения в наредбата по чл. 90, ал. 1.


Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………………. 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)
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МОТИВИ

към проекта на Закон за допълнение на Закона за защита на класифицираната информация

Допълнението на закона се налага от необходимостта от усъвършенстване на законовата уредба, свързана със сигурността на автоматизираните информационни системи (АИС) или мрежи, използвани за работа с класифицирана информация. Цели се попълването на законови празноти, които да оптимизират дейността на Държавна агенция „Национална сигурност” по сертифицирането и контрола на сигурността на АИС или мрежи, използвани за работа с класифицирана информация.
В действащата нормативна уредба се съдържа позитивна правна регламентация единствено по отношение на издаването на сертификатите за сигурност по чл. 14, т. 2 от Закона за защита на класифицираната информация, като липсва законова уредба на отнемането или прекратяването им. Това обстоятелство създава значителни затруднения за ефективното изпълнение на правомощията на Държавна агенция „Национална сигурност” в тази сфера. С предложения § 1 се регламентират функциите на Държавна агенция „Национална сигурност” по отнемане и прекратяване на сертификатите за сигурност на АИС или мрежи, използвани за работа с класифицирана информация.
Разпоредбата на чл. 94а урежда констатирането на системни нарушения на изискванията за сигурност на класифицираната информация в АИС или мрежи като основание за отнемане на издаден сертификат по чл. 14, т. 2, а с чл. 94б се създават и изброяват обективните обстоятелства, при настъпването на които се прекратява издаденият сертификат.
Целта на новия чл. 94в е да се уеднакви режимът на оспорване отнемането и прекратяването на издадени сертификати с предвидения режим за обжалване на отказите, прекратяването и отнемането на издадени разрешения за достъп до класифицирана информация.




ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Цветан Цветанов)


