ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


Д О К Л А Д


Относно: Общ законопроект, на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на приетия на първо гласуване на 31.03.2011 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 154-01-08, внесен от Йордан Бакалов и Веселин Методиев на 03.02.2011 г., и приетия на първо гласуване на 27.09.2012 г. закон за допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 202-01-45, внесен от Министерски съвет на 13.07.2012 г.



Общ проект



З  А  К  О  Н
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 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.”

§ 3. В приложение № 1 към чл. 25, Раздел II се правят следните допълнения: 
1. В т. 6 накрая се добавя: „с изключение на случаите, когато те се ползват в съдебното производство по наказателни дела”.
2. В т. 8 накрая се добавя „с изключение на случаите, когато те се ползват в съдебното производство по наказателни дела”.


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


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА 
СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

АНАСТАС АНАСТАСОВ

