Защита на класифицираната информация
(актуализационно приложение към 4 август 2020 г.)
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► С Решение № 8 на Конституционния съд от 15.11.2019 г. по
к. д. № 4/2019 г. (ДВ, бр. 93 от 26.11.2019 г.) е обявена за
противоконституционна ал. 2 на чл. 25з ЗЗЛД (вж. с. 150).
► Със Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР (ДВ,
бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 1.10.2020 г.) са приети
изменения в ЗЗКИ:
1. В § 1, т. 2 ДР след думите „Главна дирекция „Национална полиция“ е поставена запетая и е добавено „Главна дирекция
„Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“
(вж. с. 64).
2. В § 2а ДР думите „на Специализирания отряд за борба с
тероризма“ и запетаята след тях са заличени, а думите „на
научноизследователските и научно-приложните институти“ са
заменени с „на Националния институт по криминалистика и
Института по психология“ (вж. с. 69).
3. В приложение № 1 в раздел II в т. 7 след думите „обществен
ред“ запетаята и думите „от Специализирания отряд за борба с
тероризма на Министерството на вътрешните работи“ са заличени (вж. с. 80).
4. Изменена е т. 9а в раздел II на приложение № 1 (вж. с. 80):
9а. (Нова – ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 60 от 2020 г.)
Организационна и щатна структура на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ по отношение на
структурата в главната дирекция, осъществяваща специални
операции и борба с тероризма, планове, доклади, отчети и други
документи, съдържащи информация, свързана с осъществяване на
дейността на тази структура, както и данни за самоличността на
нейните служители при упражняване на правомощията им по чл. 89,
ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

► Със Закона за изменение и допълнение на Закона за военното
разузнаване (ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г.) навсякъде в ЗЗКИ
думите „служба „Военна информация“ са заменени със „Служба
„Военно разузнаване“ (чл. 11, ал. 3, чл. 45а, ал. 6, § 1, т. 1, § 18).

