ПРОЕКТ!

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната
информация
(oбн., ДВ, бр. 45 от 30.04.2002 г., попр., бр. 5 от 17.01.2003 г., изм., бр. 31 от
4.04.2003 г., доп., бр. 52 от 18.06.2004 г., бр. 55 от 25.06.2004 г., бр. 89 от
12.10.2004 г., изм., бр. 17 от 24.02.2006 г., в сила от 1.05.2006 г., бр. 82 от
10.10.2006 г., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 57 от
13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм. и доп., бр. 95 от 20.11.2007 г., бр. 109
от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., доп., бр. 66 от
25.07.2008 г., в сила от 26.09.2008 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., доп., бр. 109 от
23.12.2008 г., изм. и доп., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., доп., бр.
42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 93 от 24.11.2009 г.,
в сила от 25.12.2009 г., изм., бр. 16 от 26.02.2010 г., в сила от 26.02.2010 г., бр. 88
от 9.11.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 23 от 22.03.2011 г., в сила от
22.03.2011 г., бр. 48 от 24.06.2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп., бр. 80 от
14.10.2011 г., в сила от 14.10.2011 г., изм. и доп., бр. 44 от 12.06.2012 г., в сила от
1.07.2012 г., доп., бр. 103 от 28.12.2012 г., изм. и доп., бр. 52 от 14.06.2013 г., в
сила от 14.06.2013 г., изм., бр. 70 от 9.08.2013 г., в сила от 9.08.2013 г., бр. 49 от
13.06.2014 г., изм. и доп., бр. 53 от 27.06.2014 г., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм., бр.
61 от 11.08.2015 г., в сила от 1.11.2015 г., изм. и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г., в
сила от 1.11.2015 г., бр. 28 от 8.04.2016 г.; изм. с Решение № 7 от 21.06.2016 г. на
Конституционния съд на РБ - бр. 49 от 28.06.2016 г.; доп., бр. 62 от 9.08.2016 г.,
в сила от 9.08.2016 г., изм. и доп., бр. 71 от 13.09.2016 г., бр. 81 от 14.10.2016 г.,
в сила от 1.01.2017 г., доп., бр. 97 от 5.12.2017 г., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила
от 1.01.2018 г., изм., бр. 7 от 19.01.2018 г., доп., бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от
23.02.2018 г., изм. и доп., бр. 44 от 29.05.2018 г., изм., бр. 77 от 18.09.2018 г., в
сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 88 от 23.10.2018 г., изм., бр. 17 от
26.02.2019 г.)
§1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 9 се изменя така:
„9. извършва проучване съвместно със службите за сигурност и по тяхно
предложение издава разрешение на лицата, предложени за назначаване като
служители по сигурността на информацията, отказва издаването, прекратява и
отнема разрешението на тези лица;“
2. Точка 12 се изменя така:
„12. води единни регистри на издадените, отнетите или прекратените
разрешения, удостоверения, сертификати и потвърждения, на отказите за
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издаването или прекратяването на такива, регистър на материалите и
документите, съдържащи класифицирана информация, представляваща
държавна или служебна тайна, както и регистър на организационните единици;“
3. Създава се нова точка 14а:
„14а. провежда обучение за работа с класифицирана информация;“
§2. Чл. 10, ал. 3 се изменя така:
„(3) При защита от нерегламентиран достъп или опит за такъв на
кореспонденция, съдържаща класифицирана информация, служителите от
дирекция “Специална куриерска служба” имат право да използват физическа
сила, помощните средства белезници, палки и стоп патрони, както и огнестрелно
оръжие, само когато това е абсолютно необходимо.“
§3. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) В т. 1 след думата „издават“ се поставя запетая и се добавя „отказват
издаването“
б) Създава се нова точка 5:
„5. осъществяват контрол за надеждност на лицата, получили достъп до
класифицирана информация чрез използването на методите и средствата по ал.
4, т. 1, 3, 4, 5 и 6. Контролът се осъществява от момента на започване на
процедурата по проучване на лицето и продължава, докато това е необходимо,
съгласно сроковете за защита на класифицираната информация.“
2. Алинея 2, т. 1 се изменя така:
„1. извършва проучванията за надеждност на лицата, на които е
необходимо да работят с класифицирана информация, издава, прекратява,
отнема или отказва разрешение за достъп до съответното ниво на класификация
и осъществява контрол за надеждност спрямо тях;“
§4. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) След думата „издават“ се поставя запетая и се добавя „отказват
издаването“
б) След думите „тези лица“ се поставя запетая и се добавя „и осъществяват
контрол за надеждност спрямо тях.“
2. Създава се нова алинея 2:
„(2) Контролът по ал. 1 се осъществява от момента на започване на
процедурата по проучване на лицето и продължава, докато това е необходимо,
съгласно сроковете за защита на класифицираната информация.“
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§5. В чл. 17 се създава нова точка 5:
„5. уведомяват ДКСИ и органа, осъществяващ пряк контрол по защита на
класифицираната информация, че са придобили качеството на задължен по този
закон субект.“
§6. В чл. 20, ал. 3 след края на изречението се поставя запетайка и се
добавя „ал. 1 и 2“
§7. В чл. 21 се създава нова алинея 3:
„(3) При отсъствие на служителя по сигурността на информацията или
невъзможност да изпълнява тези функции за повече от шест месеца,
ръководителят на организационната единица определя друго лице за негов
заместник, ако то отговаря на изискванията по ал. 1 и 2.“
§8. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Служителят по сигурността на информацията:
1. следи за спазването на изискванията на този закон и на международните
договори във връзка със защитата на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната
информация;
3. разработва план за охрана на организационната единица чрез физически
и технически средства и следи за неговото изпълнение;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на
материалите и документите;
5. уведомява ДКСИ при изтичане на срока на разрешенията, при напускане
или преназначаване на служителя, както и при необходимост от промяна на
разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация;
6. информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба
за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените
разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;
7. уведомява ДКСИ при настъпили промени в организационната единица,
свързани с изпълнение на задължения по този закон;
8. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана
информация и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ и органа,
осъществяващ пряк контрол по защита на класифицираната информация;
9. следи за правилното определяне нивото на класификация на
информацията;
10. разработва план за защита на класифицираната информация при
положение на война, военно или друго извънредно положение;
11. организира и провежда обучението на служителите в организационната
единица в областта на защитата на класифицираната информация.
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(2) При наличие на обстоятелствата по ал. 1, т. 5, 6 и 8 служителите по
сигурността на информацията в службите за сигурност и обществен ред
уведомяват незабавно ръководителите на службите.“
§9. В чл. 24 след края на изречението се поставя запетайка и се добавя „ал.
1 и 2“
§10. Чл. 30, ал. 3 се изменя така:
„(3) На сбор от материали и/или от документи, съдържащи класифицирана
информация с различен гриф за сигурност, се поставя ниво на класификация,
съответстващо на най-високото ниво на класификация на материал или
документ от този сбор.“
§11. В чл. 33 се прави допълнение, като се създава нова алинея 7:
„(7) Редът за регистриране, движение, съхраняване, използване и
унищожаване
на
дела,
свързани
с
оперативната
и/или
оперативно-издирвателната дейност на службите за сигурност и службите за
обществен ред, се определя от министъра на вътрешните работи – за
подчинените му служби, от председателя на Държавна агенция „Национална
сигурност“ – за агенцията, от директорите на служба „Военна полиция“ и на
служба „Военна информация“ към министъра на отбраната – за тези служби, от
председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ и началника на Националната
служба за охрана – за тези служби.“
§12. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „6 месеца“ се заменят с „2 години.“
2. В ал. 2 след думите „бъдат удължени“ се поставя точка, а думите „но с
не повече от първоначално определените“ се заличават.
3. Създава се нова алинея 3:
„(3) Удължаването по ал. 2 може да се извършва най-много два пъти, като
всяко удължаване е с не повече от първоначално определените срокове.“
4. Досегашната алинея 3 става алинея 4 и се изменя така:
„(4) След изтичане на сроковете по ал. 1, 2 и 3 нивото на класификация се
премахва и достъпът до тази информация се осъществява по реда на Закона за
достъп до обществена информация.“
5. Досегашната алинея 4 става алинея 5.
6. Досегашната алинея 5 става алинея 6 и в нея думите „Сроковете по ал. 1
и 2“ се заменят със „Сроковете по ал. 1, 2 и 3“
7. Създава се нова алинея 7:
„(7) Сроковете по ал. 1, 2 и 3 не се прилагат за криптографски средства,
криптографски материали и документи по сигурността на КИС, а се определят
по реда на наредбите по чл. 85 и 90.“
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§13. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, точка 3 думите „идентификационния номер на материала или
документа, под който той фигурира в регистъра по ал. 1“ се заменят с
„уникалния регистрационен номер на материала или документа“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ръководителите на организационните единици предоставят на ДКСИ
информацията по ал. 2 за вписване в регистъра до шест месеца след създаването
на материала или документа, съдържащи класифицирана информация,
представляваща държавна или служебна тайна, съответно след премахване или
промяна на нивото на класификация.“
§14. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) Създава се нова точка 4:
„4. вицепрезидента на Република България;“
б) Досегашната точка 4 става точка 5.
в) Досегашните точки 5-8 стават съответно 6-9.
2. В ал. 3:
а) В основния текст думите „Лицата по ал. 1, т. 4, 5, 6, 7 и 8“ се заменят с
„Лицата по ал. 1, т. 4, 5, 6, 7, 8 и 9“.
б) Точка 1 се изменя така:
„1. за вицепрезидента, заместник-министър председателите, министрите и
главния секретар на Министерския съвет – в кръга на тяхната компетентност;“
§15. В чл. 43 се създава нова алинея 8:
„(8) Процедурата по проучване за надеждност се прекратява от
проучващия орган, когато в рамките на сроковете по чл. 52 не могат да се
изяснят обстоятелствата по чл. 41 и 42 и след като са изчерпани всички законови
възможности за това.“
§16. В чл. 45а се създава нова алинея 7:
„(7) Не се извършва проверка за принадлежност при последващо
проучване, когато в рамките на предходно проучване или при проверка по
параграф 18 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на този закон (ДВ, бр. 71 от 13.09.2016 г.), такава принадлежност
вече е установена.“
§17. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) Обикновеното проучване се извършва за лица, които
кандидатстват за длъжности или за изпълнение на конкретно възложени задачи,
които налагат работа с класифицирана информация, маркирана с гриф за
сигурност „Поверително“.
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(2) Проучването по ал. 1, с изключение на случаите по чл. 11 и 15, се
извършва от Държавна агенция „Национална сигурност“ по писмено искане на
ръководителя на организационната единица, в която лицето кандидатства или
заема длъжност, или която възлага изпълнението на задачата.
(3) Обикновеното проучване има за цел изясняване на обстоятелствата по
чл. 40, ал. 1.
(4) Проучването по ал. 1 включва и попълване на въпросник (приложение
№ 2).“
§18. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „в която кандидатства лицето или която възлага
изпълнението на задачата“ се заменят с „в която лицето кандидатства или заема
длъжност, или която възлага изпълнението на задачата“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разширеното проучване има за цел изясняване на обстоятелствата по
чл. 40, ал. 1.“
§19. В чл. 49, ал. 2 думите „в която кандидатства лицето или която възлага
изпълнението на задачата“ се заменят с „в която лицето кандидатства или заема
длъжност, или която възлага изпълнението на задачата“
§20. В чл. 50, ал. 3 се изменя така:
„(3) Интервюто се провежда от органите, извършващи проучването.“
§21. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
a) В т. 1 думите „до 30 дни от получаване на писменото разпореждане или
искане“ се заменят с „до 45 дни от получаване на писменото искане на
ръководителя на организационната единица“
б) В т. 2 думите „45 дни“ се заменят с „55 дни“
в) В т. 3 думите „60 дни“ се заменят с „70 дни“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съответните ръководители могат да продължават сроковете по ал. 1,
но с не повече от 20 дни, въз основа на мотивирана писмена молба от
служителите на службите за сигурност и за обществен ред, извършващи
проучването, подадена преди изтичането на срока.“
3. В ал. 3 думите „15 дни“ се заменят с „25 дни“
§22. Чл. 53 се изменя така:
„Чл. 53. Държавната комисия по сигурността на информацията или
службите по чл. 11 и 15 издават или отказват издаването на разрешение за
достъп до класифицирана информация от съответното ниво в 10-дневен срок от
приключване на проучването за надеждност.“
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§23. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „пет години“ се заменят с „шест години“
2. В ал. 1, т. 2 думите „четири години“ се заменят с „пет години“
3. В ал. 1, т. 3 думите „три години“ се заменят с „четири години“
§24. В чл. 58, т. 10 се изменя така:
„10. длъжност, подпис и печат.“
§25. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава нова точка 7:
„7. при издаден отказ за достъп до класифицирана информация в рамките
на поредно проучване.“
2. Създава се нова алинея 2:
„(2) В случаите на ал. 1, т. 4 действието на издаденото разрешение за
достъп до класифицирана информация се прекратява без да е необходимо
издаването на писмен акт.“
2. Досегашните алинеи 2-3 стават съответно 3-4.
3. Досегашната алинея 4 става алинея 5 и се изменя така:
„(5) Прекратяването на действието на издаденото разрешение, извън
предвидения в ал. 2 случай, е въз основа на писмен акт със съответно
съдържание по чл. 58.“
§26. В чл. 62 думите „по чл. 60, ал. 2“ се заменят с „по чл. 60, ал. 3“
§27. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. (1) Всички материали и технически средства, които се използват
за защита на класифицирана информация, трябва да отговарят на изискванията
за стабилност и неразрушимост, съответни на нивото на класификация за
сигурност на информацията.
(2) Изискванията към материалите и техническите средства се определят в
наредбата по чл. 78, като съответствието с тях се установява по предвидения в
законодателството ред.“
§28. В член 84 думата „създаване“ се заменя с „използване“.
§29. Чл. 85 се изменя така:
„Чл. 85. Условията и редът за използването, производството и вносът,
както и дейностите по одобрение, регистрация, съхраняване, разпределение,
транспорт и унищожаване на криптографски методи, средства и материали за
защита на класифицирана информация се определят с наредба, приета от
Министерския съвет по предложение на председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“.“
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§30. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) След думите „организационната единица“ се добавя „организацията и
контролът по“
б) Думите „административното звено по сигурността“ се заменят с
„организационната единица“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разрешението по ал. 1 се издава от Държавна агенция „Национална
сигурност“ след проучване на лицата по чл. 46, т. 2 или 3. Издаването,
прекратяването и отнемането на разрешението по ал. 1 се извършва при
условията и по реда на наредбата по чл. 85. Прекратяването и отнемането не
подлежат на обжалване по съдебен ред. Те подлежат на обжалване пред ДКСИ
по реда на чл. 62 – 67.“
3. В член 88, ал. 3 след думата „обучението“ се добавя „на лицата“, след
думите „Национална сигурност“ се поставя точка, а думите „или от други
организационни единици след разрешението и под контрола на Държавна
агенция „Национална сигурност“. се заличават.
4. Създава се нова алинея 4:
„(4) Обучението в областта на криптографската сигурност се извършва при
условията и по реда на наредбата по чл. 85.“
§31. В чл. 96, ал. 1 думите „удостоверение за такъв достъп“ се заменят с
„удостоверение за сигурност“
§32. В чл. 97, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст, след думата „удостоверение“ се добавя „за сигурност“
2. В т. 1 думите „лицата, заемащи ръководни длъжности“ се заменят с
„лицата, участващи в управлението на кандидата“
§33. В чл. 99 думите „удостоверение за достъп до класифицирана
информация“ се заменят с „удостоверение за сигурност“
§34. В чл. 100 думите „Удостоверение за достъп до класифицирана
информация“ се заменят с „Удостоверение за сигурност“
§35. В чл. 101, ал 1, т. 6 се изменя така:
„6. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността
и/или против стопанството и/или против финансовата, данъчната и
осигурителната системи, освен ако е реабилитиран.“
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§36. Създава се нов чл. 103а:
„Чл. 103а. (1) Органът, издал удостоверение за сигурност, прекратява
действието му при:
1. изтичане на срока по чл. 106, ал. 1;
2. необходимост от достъп до по-високо ниво на класификация за
сигурност на информацията;
3. заличаване на кандидата в търговския регистър.
(2) В случаите на ал. 1, т. 1 действието на издаденото удостоверение за
сигурност се прекратява без да е необходимо издаването на писмен акт.
(3) Прекратяването на действието на удостоверението за сигурност не се
мотивира, като се посочва само правното основание.
(4) Прекратяването на действието на удостоверението за сигурност, извън
предвидения в ал. 2 случай, е въз основа на писмен акт със съответно
съдържание по чл. 104.“
§37. Член 104 се изменя така:
„Чл. 104. (1) Удостоверението, отказът за издаване на удостоверение за
сигурност, както и прекратяването на удостоверение за сигурност се издават по
образец, утвърден от ДКСИ и съдържат:
1. компетентния орган;
2. наименование, седалище и ЕИК на кандидата, на когото се издава
удостоверението, отказът или прекратяването;
3. правното основание за издаване на удостоверението, отказа или
прекратяването;
4. номер на удостоверението, отказа или прекратяването;
5. срок на валидност на удостоверението;
6. дата и място на издаване на удостоверението, отказа или
прекратяването;
7. подпис и печат на органа, който издава удостоверението, отказа или
прекратяването.
(2) Удостоверението, отказът за издаване на удостоверение за сигурност и
прекратяването на удостоверение за сигурност са писмени документи и се
издават в три екземпляра, които се съхраняват в ДКСИ, в органа, извършил
проучването, и в кандидата.“
§38. В чл. 109 след думите „чл. 103, ал. 2“ се поставя запетая и се добавя
„прекратяването по чл. 103а“
§39. В чл. 110 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „20 години“ се заменят с „5 години“.
2. В ал. 4 думите „делата по проучванията за надеждност“ се заменят с
„делата по индустриална сигурност“.
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§40. В чл. 117, ал. 1 и 2 думите „чл. 17“ се заменят с „чл. 17,
т. 1, 2, 3 и 4“
§41. Създава се нов член 132:
„Чл. 132. (1) Ръководител на организационна единица, служител по
сигурността на информацията или лице, получило разрешение за достъп до
съответното ниво на класифицирана информация, което не спазва
задължителните указания по чл. 10, ал. 1, т. 4 и/или предписанията по
чл. 12, т. 7, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.“
§42. Досегашният член 132 става член 133 и се изменя така:
„Чл. 133. (1) В случаите, когато за нарушение на закона и нормативните
актове по неговото прилагане не е предвидено друго наказание, виновният се
наказва с глоба от 100 до 500 лв.
(2) За нарушение по ал. 1, извършено от ръководител на организационна
единица, наказанието е глоба от 500 до 3000 лв.“
§43. В досегашния член 133,
„чл. 117-132“ се заменят с „чл. 117-133“

който

става

член

134,

думите

§44. Досегашният член 134 става член 135 и в него се създава нова
алинея 3:
„(3) Административнонаказващият орган, независимо от характера и
тежестта на административното нарушение, постановява отнемане в полза на
държавата на вещите, които са предназначени или са послужили за извършване
на нарушението. Отнемат се в полза на държавата и вещите, които са били
предмет на нарушението. Адмистративнонаказващият орган може да постанови
и отнемане в полза на държавата на вещите, които са създадени за извършване
на нарушението.“
§45. В §1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Създава се нова точка 4:
„4. „Ръководител на организационна единица“ е лицето, което
осъществява ръководството и представлява организационната единица,
съобразно правноoрганизационната й форма.“
2. Досегашната точка 4 става точка 5.
3. Досегашната точка 5 става точка 6 и в нея след думите „упълномощени
от тях“ се поставя точка, а думите „както и служителите по сигурността на
информацията“ се заличават.
4. Досегашната точка 6 става точка 7 и се изменя така:
„6. „Нерегламентиран достъп до класифицирана информация” е
разгласяване, загубване, увреждане и унищожаване на класифицирана
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информация, както и всякакви други действия или бездействия, водещи до
нарушаване на защитата й или до узнаването й от лице, което няма съответното
разрешение или потвърждение за това.“
5. Досегашните точки 7-26 стават съответно точки 8-27.
§46. В Приложение № 2 към чл. 47 и 48 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Думите „ПОВЕРИТЕЛНО (след попълване)“ се заличават.
2. Думите „или до съответната служба за сигурност“ се заличават.
3. Раздел „УКАЗАНИЯ“ се изменя така:
„1. Въпросникът се попълва във връзка с даването Ви на право на достъп
до информация, класифицирана като държавна тайна.
2. Преди попълване на въпросника, моля да се запознаете подробно с него.
3. Снимката за въпросника трябва да бъде актуална, с размери 4 см
височина и 3,5 см широчина, като лицето на проучвания/ата трябва да е заснето
фронтално и всички детайли да са видими и различими.
4. Попълнете въпросника с печатни букви или на машина.
5. Ако въпросникът не съдържа достатъчно място за попълване, моля да
дадете на отделен лист с формат А-4 допълнителните данни, които трябва да
прибавите към него.
6. Ако не са Ви известни някои от данните, моля да напишете „не знам“.
7. Ако текстът на някоя от точките не Ви засяга лично, моля напишете „не
ме засяга“.
8. Ако данните в поредната точка са идентични с дадените в предишни
точки, може да впишете „както в точка...“.
9. Ако някое от лицата, споменати в точка II – VI от въпросника, е
починало, моля да се ограничите в попълването на тази част от въпросника само
с посочване на неговите име, фамилия, дата и място на раждане и „починал“.
10. Лицата, проучвани за достъп до информация, класифицирана като
държавна тайна, маркирана с гриф за сигурност „Поверително и „Секретно“ не
попълват т. XXX.
11. Лицата, проучвани за достъп до информация, класифицирана като
държавна тайна, маркирана с гриф за сигурност „Строго секретно“, попълват
всички точки от въпросника.“
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§47. (1) Срокът за защита на изготвените до влизането в сила на този закон
материали и документи, маркирани с гриф за сигурност „За служебно ползване“,
се изчислява съгласно чл. 34, ал. 1 и се брои от датата на създаването им.
(2) Ръководителите на организационните единици в срок 6 месеца от
влизането в сила на този закон разглеждат повторно и привеждат в съответствие
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с изискванията му материалите и документите, класифицирани като служебна
тайна.
§48. Започналите процедури по проучване и издаване на разрешения за
достъп до класифицирана информация се приключват по реда на този закон.
§49. Сроковете на издадените до влизане в сила на този закон разрешения
за достъп до класифицирана информация се изчисляват по досегашния ред.
§50. (1) Актовете по прилагането на закона се привеждат в съответствие с
този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
(2) Издадените до приемането на актовете по ал. 1 подзаконови
нормативни актове се прилагат, доколкото не противоречат на този закон.
§51. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на ……………2019 г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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