МОТИВИ

Целта на проекта на Инструкцията е актуализиране реда за влизане в сградите на ул.
„Дякон Игнатий“ 3 и бул. „Ген. Тотлебен“ 34, както и определяне на организацията на
пропускателния режим в Министерството на отбраната. С документа следва да се създаде
единна комплексна система за сигурност в двете сгради и да се регламентира нейното
менажиране с цел да не се допуска нерегламентиран достъп и да се осигури сигурността при
влизане и излизане на лица и автомобили, внасянето и изнасянето на различни видове
имущество в и от сградите на МО.
С изготвения проект се предлага:
1. Въвеждане на изискване служителите, за които се заявява пропуск (постоянен или
временен, както и чип-карта), да притежават валидно разрешение за достъп до класифицирана
информация поради невъзможността да се обособят зоните за сигурност с отделни контролно
пропускателни пунктове предвид архитектурната специфика на сградите и разположението на
помещенията.
2. В случаите, в които това е практически невъзможно, но до издаването на
постоянен/временен пропуск, служителите ще могат да достъпват работното си място чрез
еднократен пропуск, издаван за съответния ден, с придружител.
3. В проекта са предвидени мерки за опазването на личните данни на служителите,
при изпълнение на вътрешните процедури по издаване на пропуски. Предвижда се забрана за
задържане на личните документи, след представянето им за проверка от контролноохранителните органи.
4. Предлага се промяна на образеца на временните пропуски и въведени нови такива,
с цел разграничаване на валидността им за различните сгради на МО, както и ограничаване на
злоупотребите. В тази връзка беше прието влизането в сградите да се осъществява само чрез
чип-карти през четящи устройства на пропускателните съоръжение.
5. Проектът на инструкция е синхронизиран с изискванията на Закона за защита на
класифицираната информация. Поради това и режимът на издаване на постоянни и временни
пропуски се обвързва именно с наличието на валидно разрешение за достъп до класифицираната
информация. Промяната се наложи и предвид факта, че не винаги е възможно физическото
отделяне на различните зони за достъп, което би позволило по-голяма гъвкавост при
осъществяването на контрола на достъп.
6. Предвидено е облекчение на служителите от двете сгради (на ул. „Дякон Игнатий“
№ 3 и бул. „Ген. Тотлебен“ № 34) като се уеднаквяват образците заявки и реда за тяхното
съгласуване с компетентните и заинтересовани структури.
7. Новите образци на временни пропуски се предлага да влязат в сила от 01.01.2021
г., като дотогава ще важат правомерно издадените по инструкция № И-2/11.06.2015 г. За
промяната и своевременното издаване на нови пропуски на правоимащите лица ще бъдат
информирани структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и военните
формирования от Българската армия.
8. За завишаване на контрола на пропускателния режим, се предлага органите по
сигурността на информацията на съответните структури да следят за отчетността на издадените
за сградите на МО пропуски и/или чип-карти за техни служители, както и за своевременното
връщане на пропуски и чип-карти от лица, в чиито обходен лист не е записано това задължение.
9. Проектът на инструкция, като вид нормативен акт, следва да премине през
предвидената с чл. 26 от Закона за нормативните актове процедура по обществено обсъждане.

