
Държавна комисия по сигурността на информацията 

ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ  

ПО ИНДУСТРИАЛНА СИГУРНОСТ 



Държавна комисия по сигурността на информацията 

Съдържание 

• Проучване през възложител 

•  Проучване през Министерството на икономиката МИ 



Държавна комисия по сигурността на информацията  

 

 

Наредбата за общите изисквания за гарантиране на 

индустриалната сигурност 

 
ПРОУЧВАНЕ ПРЕЗ ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

 

   
  ИЗПЪЛНИТЕЛ               ВЪЗЛОЖИТЕЛ            ПО/ДАНС/ДКСИ

                                                                                                           
                                      орган по чл. 95, ал. 3                                                                                                          

                от ЗЗКИ 



Държавна комисия по сигурността на информацията 

ИЗПЪЛНИТЕЛ ДО ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

                     ПРИ ПРОУЧЕН КАНДИДАТ 
• Копие на удостоверението по индустриална сигурност на фирмата 

• Копия на разрешенията на физическите лица  
 

           ПРИ КАНДИДАТ, КОЙТО НЕ Е ПРОУЧЕН, 

             документи по чл. 173 от ППЗЗКИ 

• Пълен комплект документи по индустриална сигурност, вкл. 

въпросник – Приложение 23 към чл. 173, ал. 1 от ППЗЗКИ  

• Пълните комплекти документи по персонална сигурност за всички 

участници в процедурата, включително въпросник – Приложение № 

2 към чл. 47 и 48 от ЗЗКИ по персонална сигурност 

• Искане за ССИ адресирано до ДКСИ заедно с комплекта документи 

на ССИ 

     * * * 

•                       Ако възложителят изисква разкриване на регистратура, 

                  изпълнителят разкрива регистратура със съответното ниво ! 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ ДО КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН 

ДАНС/ДКСИ 
орган по проучване по чл. 95, ал. 3 от ЗЗКИ 

•  Възложителят проверява всички получени документи от                 

кандидатите. 

      Възложителят изисква от кандидатите да бъдат отстранени грешките 

и пропуските в документите и едва тогава ги изпраща на проучващия 

орган 

• Искането за ССИ се адресира и изпраща до ДКСИ заедно документите 

му за проучване 

• Исканията за фирмата и всички останали физически лица се 

адресират и изпращат до ДАНС заедно с пълните комплекти 

документи по индустриална и персонална сигурност  
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Наредбата за условията и реда за допускане на български физически и  

юридически лица до участие в международни процедури на НАТО 

 

ПРОУЧВАНЕ ПРЕЗ МИНИСТЕРСТВОТО 

НА ИКОНОМИКАТА (МИ)  

ИЗПЪЛНИТЕЛ           МИ           ДКСИ           ДАНС 

 
• Заявление до МИ за включване в БД за участие в поръчки на НАТО   

• Получаване на писмо от МИ за включване в БД за участие в поръчки на НАТО  

• Депозиране на пълните комплекти документи в ДКСИ по индустриална и  

 персонална сигурност    

• След проверка от експерт се завеждат в регистратурата    

• ДКСИ възлага комплектите документи на ДАНС  за проучване    
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•    Фирмата и лицата се проучват до ниво „Секретно“ 

•    Изготвят се искания до ниво NATO CONFIDENTIAL или NATO SECRET 

•    Задължително се разкрива регистратура с ниво „Секретно“ 

•    Проучват се само 4-ма служители + всички членове на управителните органи 

              - ръководител на организационната единица 

              - служител по сигурността на информацията 

              - завеждащ регистратура 

              - заместник завеждащ регистратура  

              - всички членове на управителните органи 

                 (борд/съвет на директорите ако има такива) 

                                                              * * * 

          Регистратурата се приема от ДАНС, след като бъдат проучени 

                                  физическите лица от фирмата.  

         Удостоверението за сигурност на фирмата се издава, след като бъде    

                          разкрита регистратурата  

 

 

               ОСОБЕНОСТИ НА ПРОУЧВАНЕТО 
ПРЕЗ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА (МИ) 
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      БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 

 

ВЪПРОСИ??? 
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За допълнителни въпроси: 

Валери Симеонов - главен експерт 

дирекция “Защита на класифицираната информация” 

тел.  02/9333 733, 0879 833 317 

Румен Гюров - главен експерт 

дирекция “Защита на класифицираната информация” 

тел.  02/9333 738,  0879 592 840 


