
С П Р А В К А  ПО  ЧЛ. 26, АЛ. 5  ОТ  ЗАКОНА  ЗА  НОРМАТИВНИТЕ  АКТОВЕ  
 

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ 

ПО ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ  

(ОБН., ДВ, БР. 115 ОТ 2002 Г.) 

 

 

Портал за обществени 

консултации и 

интернет страница на 

ДКСИ 

Предложение Приема/не приема 

предложението 
Мотиви 

1. mmitova 1. В § 27, в новата т. 3 на чл. 94, ал. 7 от 

ППЗЗКИ да бъде изрично посочена 

лява/дясна част на пакета, в която да се 

посочва подходящото ниво на 

класификация, на съдържащите се в 

него документи, за да не се допускат 

разновидности и да се предотврати 

връщане на материали.  

 

 

 

 

 

2. Да се предвиди отчитането, 

съхраняването и унищожаването на 

неокончателно изготвени документи, 

съдържащи класифицирана 

информация, отпечатани и в 

последствие констатирани по 

отношение на тях технически или 

редакторски грешки. 

1. Не се приема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Не се приема. 

1. Непосочването на конкретна страна на която 

следва да се изписва нивото на класификация не е 

предпоставка за неприемане и/или връщане на 

пакета, в случаите когато същият отговаря на 

изискванията за неговото оформяне. Редакцията на 

предложената нова т. 3 на чл. 94, ал. 7 от ППЗЗКИ 

гарантира в достатъчна степен защитата на материалите, 

съдържащи класифицираната информация, която ще се 

пренася по куриер. В този смисъл същата е ясна и 

непротиворечива. 

2. Правила за работа с неокончателно изготвени 

документи се съдържат в разпоредбите на чл. 107 и чл. 

108 ал. 2 от ППЗЗКИ. Действащите разпоредби и 

практиката по тяхното прилагане гарантират адекватно 

ниво на защита на неокончателно изготвени документи, 

съдържащи класифицирана информация от една страна, а 

от друга дават възможност за отчитане спецификите на 

работа в съответната организационна единица. В този 

смисъл не се отчита необходимост от изменения и 

допълнения в ППЗЗКИ в тази насока. 

 


