РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

З А К О Н
за изменение 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., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г.,
бр. 39 и 53 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 40, ал. 1 т. 5 се отменя.
ПРЕХОДНИ

РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Заварените производства по жалби срещу откази за
издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация
или срещу отнемания на разрешения за достъп до класифицирана
информация, издадени на основание чл. 40, ал. 1, т. 5, се
приключват по реда на този закон.
§ 3. Прекратяват действието си влезлите в сила откази
за издаване на разрешения за достъп до класифицирана
информация
или
отнемания
на
разрешения
за
достъп
до
класифицирана информация, издадени на основание чл. 40, ал. 1,
т. 5, за които сроковете по чл. 57, ал. 6 и чл. 59, ал. 6 не
са изтекли.
Законът е приет от 43-ото Народно събрание на ……………………
2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното
събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
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М О Т И В И
към проекта на Закон за изменение на Закона за защита на
класифицираната информация

Предложението за отмяна на т. 5 на чл. 40, ал. 1 от
Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) отразява
натрупаната до момента практика по неговото прилагане.
Предложението не изменя установената цялостна концепция в
защитата на класифицираната информация в Република България,
което, от своя страна, е гаранция за запазване на стабилна
Национална система за защита на класифицираната информация.
Предложението за изменение на ЗЗКИ напълно съответства
на презумпцията за невиновност, установена в чл. 31, ал. 3 от
Конституцията на Република България. Съгласно този член
обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното
с влязла в сила присъда. Презумпцията за невиновност е изрично
установена
и
в
чл.
16
от Наказателно-процесуалния кодекс. Тази презумпция означава,
че съдът признава подсъдимото лице за виновно, когато
обвинението бъде доказано по несъмнен начин. Безспорното
доказване на обвинителната теза е гаранция за реализиране на
процесуалните права на подсъдимия, произтичащи от презумпцията
за невиновност.
Настоящата редакция на текста на чл. 40, ал. 1, т. 5
противоречи на чл. 6, т. 2 от Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи, ратифицирана със закон, приет
от Народното събрание на 31 юли 1992 г., (обн., ДВ, бр. 66 и
80 от 1992 г., в сила от 07.09.1992 г.). Съгласно чл. 6 от
Конвенцията всяко лице, обвинено в извършване на престъпление,
се счита за невинно до доказване на вината му в съответствие
със закона.
Формалното прилагане на изискването срещу лицето да
няма образувано досъдебно или съдебно производство за умишлено
престъпление от общ характер води до постановяване на откази
за достъп до класифицирана информация или отнемане на издадени
разрешения
за
достъп.
Това
влече
значителни
негативни
последици за лицата, като при постановен отказ лицето няма
право да кандидатства за заемане на длъжност или за изпълнение
на задача, налагащи достъп до класифицирана информация, за
срок една година от издаване на отказа. В случаите на отнемане
на издадено разрешение срокът, в който лицето е ограничено да
кандидатства за такива длъжности или задачи, е три години.
Лицата търпят тези ограничения, без да има доказана вина за
извършване на престъпление, а дори и нещо повече – и в
случаите, когато производството е прекратено или е завършило с
оправдателна присъда. Наличието на неблагоприятна информация
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за определено лице, която влияе върху неговата надеждност и
лоялност, следва да бъде оценявана в контекста на изискванията
на
чл.
40,
ал. 1, т. 6 и 8 във връзка с чл. 41 и 42 от ЗЗКИ. В този
смисъл
отмяната
на
т. 5 в чл. 40, ал. 1 няма да се отрази върху критериите за
оценка на надеждността на лицата и няма да доведе до
понижаване на стандартите за сигурност в областта на
персоналната сигурност на класифицираната информация.
В предлагания проект с преходни разпоредби е уредено
изрично приключването на заварените производства по жалби
срещу откази за издаване на разрешения за достъп до
класифицирана информация или срещу отнемания на разрешения за
достъп до класифицирана информация, издадени на основание чл.
40, ал. 1, т. 5 от ЗЗКИ, да се извършва по новия ред, както и
влезлите в сила откази и отнемания, за които сроковете по чл.
57, ал. 6 и чл. 59, ал. 6 от ЗЗКИ не са изтекли, да
прекратяват своето действие.
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