СТАНОВИЩЕ
от д-р Младен Иванов Младенов, гр. София, ж.к. “Хаджи Димитър“, бл.111А, ет.4,
ап.14, мобилен телефон: 0898 69 40 61, e-mail: mlivanovml@gmail.com
по
Проект на Закон за кибер сигурност

Становището ми е следното:
1. В разпоредбата на чл.6, ал.1, т.2 изброяванията да се обозначат с букви вместо с
тирета, и то след замяната на точката и запетаята с двоеточие.
Мотиви: Според чл.26, ал.2 от Указ № 883 за прилагане на Закона за
нормативните актове (Указ № 883), члeнът ce cъcтoи oт aлинeи, aлинeятa - oт
тoчки, a тoчкaтa - oт букви. Никъде нито Законът за нормативните актове (ЗНА),
нито Указ № 883 не припознават друг вид подразделяне на нормативния текст. В
българското законодателство има достатъчно примери за изключително
усложнени нормативни текстове, които спазват стриктно изискванията на ЗНА и
на Указ № 883. Добра правно-техническа практика в тази насока може да се
извлече от нормативния строеж на чл.6, ал.3, т.8, б.“а“ от Кодекса за социално
осигуряване (КСО).
2. В разпоредбата на чл.7 да се създаде нова точка четвърта със следния текст:
„осигурява непрекъснат мониторинг на кибер картината в държавата и
осигуряване на координирана реакция, извършване на оперативна оценка на
обобщената степен на заплаха на национално ниво, както и разпространяване на
препоръки за превантивни действия, изготвени от НКСЦ и организиране на
координирани действия при кибер кризи или непосредствена заплаха от такава“,
като следващите разпоредби се преномерират до осма.
Мотиви: Нито граматическа, нито от синтактична гледна точка не е оправдано
изречението да започва с думата „чрез“, последвана от запетая и абревиатура. По
този начин, дори в обичайната писана реч се губи смисълът на посланието. Още
по-недопустимо е такъв строеж да налице в нормативен текст. От друга страна,
функциите „организиране, създаване и развитие“ са ясно разграничими от
функцията „осигуряване“. Затова те не би трябвало да се подвеждат под общ
знаменател в една и съща точка на нормативния текст. От трета страна, няма
нужда от подразделянето на функцията „осигуряване“ в различни букви от текста,
защото дейностите по мониторинг, оценка и препоръки са достатъчно логически
близки, за да се изведат в едно изречение.
3. В разпоредбата на чл.9, точка 7 тиретата да се заменят с букви.
Мотиви: Сходни с гореизложените в т.1 на настоящето становище.
4. В разпоредбата на чл.10, ал.1 изразът „и правоприлагането“ да отпадне.
Мотиви: Всеки орган на държавна власт правоприлага ex officio в кръга на
правомощията си. Тази дейност на органа произтича от властническия характер
на дейността му. Вън от това, изразът, сам по себе си е прекалено разтеглив и
трудно дефинируем, за което не е удачно използването му в нормативен текст, с
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оглед на бъдещи спекулации при интерпретирането му от различните правни
субекти.
В разпоредбата на чл.10, ал.2 да придобие следния вид: „Условията и редът за
осъществяване на дейностите следва да бъдат в съответствие със Закона за
Министерство на вътрешните работи, Правилника за прилагане на Закона за
Министерство на вътрешните работи и другите подзаконовите нормативни актове
по прилагането на закона.“
Мотиви: Всяко изписване на което и да е министерство е с начална главна буква,
защото тя винаги се използва за обозначаването на имена на административни
единици (учреждения). Това правило се запазва и когато нормативен акт съдържа
в наименованието си това учреждение, защото собствените имена в съставните
названия също се изписват по този начин. Понеже нормативните актове – закон и
правилник – са социални институции (правни институти), това правило важи и за
тях и винаги наименованието им започва с начална главна буква, независимо къде
се намират те в текста – в началото, в средата или в края му. И последно, съюзът
„и“ след изброяване на два нормативни акта и изразът „по неговото прилагане“
води до двусмислие – към какво се отнасят „подзаконовите нормативни актове по
неговото прилагане“, към закона, към правилника, или към двата акта.
Едновременно с това е налице non sense, понеже и правилникът сам по себе си е
подзаконов нормативен акт по прилагането на закона. Тек необходимата езикова
прозирност е нужна както на собствено основание, така и от гледна точка на
правната акуратност.
В разпоредбата на чл.12, ал.1 буквите да се заменят с точки.
Мотиви: Вече изложените в т.1 от настоящето становище.
В разпоредбата на чл.14 тиретата да се премахнат.
Мотиви: Гореизложените.
Глава втора и Глава трета да се съединят в едно подразделение.
Мотиви: Не е оправдано цяла една глава да съдържа един-единствен член, както
е понастоящем чл.18 от законопроекта. Към момента е налице неспазване на
изискването на чл.29, ал.1 от Указ № 883, защото няма никакво съoбpaзяване с
пpeдмeтa и бpoя им члeнoвeтe в нормативни текст. Абсурдно е един член „да се
групира“ в една глава. Вън от това, двете проекто-глави лесно могат се съединят,
понеже уреждат една и съща материя – относно мрежовата и информационна
сигурност. Дали тя касае административните органи, операторите на съществени
услуги, или и двете категории правни субекти е преценка на законодателя текст
по текст, но не изисква различни подразделения от обобщаващ характер в
нормативни акт.
Наименованието на разпоредбата на чл.27 да придобие следния вид:
„Административни наказания и имуществени санкции“, а текстът да изглежда
така: „За нарушения на разпоредбите на този закон се налагат глоби - на
физическите лица, и имуществени санкции - на юридическите лица и на
едноличните търговци, както и на дружества, създадени по реда на Закона за
задълженията и договорите, които за целите на административната санкция се
приравняват на юридически лица“.
Мотиви: От наказателноправна и от административноправна гледна точка,
наказания могат да се налагат само на физически лица (Homs Sapiens), понеже
само те могат да притежават вина – необходимо условие за налагане на

наказанието. Именно затова Законът за административните нарушения и
наказания (ЗАНН) прави стриктно разграничение между наказанията и
имуществените санкции. Първите се намират в Глава втора, Раздел II, а вторите –
в
Глава
четвърта.
Макар
и
имуществените
санкции
да
са
административнонаказателни санкции, те не са „наказания“ в буквалния смисъл
на тази дума и с оглед на юридическата й интерпретация по българската правна
система. Изразът „които за целите на административната санкция се приравняват
на юридически лица“ е нужен, понеже изготвилите законо-проекта очевидно са
се стремели към правен конструкт от рода на юридическите фикции, приравняващ
една правна сделка (договор, правоотношение) към правен субект (лице, статут).
В националната ни правна система обаче вече съществува подобен законодателен
подход, който може да бъде намерен в разпоредбата на чл.9, ал.2, изречение първо
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), където фикционното
начало е изразено чрез текста „В производствата по този кодекс
неперсонифицираните дружества и осигурителните каси се приравняват на
юридически лица“. Затова тази правна тенденция би могла да бъде продължена.
10. В § 3, т.26 от Допълнителните разпоредби, след думата „околната“ да се добави
изразът „и вътрешната“ и по-нататък текстът да се запази в досегашния му вид.
Мотиви: Промените във вътрешната за организацията среда са със същата,
понякога и с по-силна тежест от тези в околната среда и поради това трябва да
бъдат преценявани винаги от системата за оценка и управление на риска във
всичките му направления, но най-вече в направлението „устойчивост на
организацията“. Например, масова подмяна на служители или продължаваща
дълго време капсулираност на персонала създават явна заплаха за организацията.
In fine: Искрено се надявам в процеса на обществени консултации да се подходи
акуратно, прецизно и в съдържателен план да се спазят разпоредбите на ЗНА и на
Указ № 883 във връзка с настоящия законопроект.
София, 22 март 2018 година

С уважение:
(д-р Младен Иванов Младенов)

