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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

      М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

№………….. от………….2016 г. 

за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по 

сигурността на информацията и на нейната администрация 

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

 

ПОСТАНОВИ: 

 

 Член Единствен. Приема Устройствен правилник на Държавната 

комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация, приет с 

ПМС № 50 от 4.03.2003 г., (обн., ДВ, бр. 22 от 11.03.2003 г., изм. и доп., бр. 69 

от 6.08.2004 г., изм., бр. 23 от 18.03.2005 г., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 

18.10.2005 г., изм. и доп., бр. 48 от 13.06.2006 г., в сила от 1.05.2006 г., бр. 56 от 

11.07.2006 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 

30.07.2010 г., изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм., 

бр. 55 от 20.07.2012 г., в сила от 20.07.2012 г., изм. и доп., бр. 74 от 28.09.2012 

г., в сила от 28.09.2012 г.). 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Отменя се Устройственият правилник на Държавната комисия по 

сигурността на информацията и на нейната администрация, приет с 

Постановление № 50 от 04.03.2003 (обн., ДВ, бр. 22 от 11.03.2003 г., изм. и 

доп., бр. 69 от 6.08.2004 г., изм., бр. 23 от 18.03.2005 г., бр. 83 от 18.10.2005 г., 

в сила от 18.10.2005 г., изм. и доп., бр. 48 от 13.06.2006 г., в сила от 1.05.2006 

г., бр. 56 от 11.07.2006 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., в 

сила от 30.07.2010 г., изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., 

изм., бр. 55 от 20.07.2012 г., в сила от 20.07.2012 г., изм. и доп., бр. 74 от 

28.09.2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) 

§ 2. Активите, пасивите, правата и задълженията на дирекция 

„Специална куриерска служба на Министерството на вътрешните работи се 

поемат от Държавната комисия по сигурността на информацията.  

§ 3. Предоставят се за управление на Държавната комисия по 

сигурността на информацията държавните имоти, управлявани или ползвани 
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от дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на 

вътрешните работи, посочени в Приложение № 1. 

§ 4. Предоставят се за управление на Държавната комисия по 

сигурността на информацията, при условията и по реда на Закона за 

държавната собственост, движимите вещи, ползвани от дирекция „Специална 

куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи. 

§ 5. Заварените договори и рамкови споразумения, сключени от 

дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните 

работи, запазват своето действие за срока, за който са сключени, освен ако 

бъдат прекратени. 

§ 6. Държавната комисия по сигурността на информацията ползва 

комуникационно-информационните системи на Министерството на 

вътрешните работи, необходими за изпълнение на функциите на дирекция 

„Специална куриерска служба“, по ред и условия, определени от министъра на 

вътрешните работи и председателя на ДКСИ.  

§ 7. За предаването и приемането на активите, пасивите и дълготрайните 

материални активи, се подписват споразумителни и разделителни протоколи 

между Министерството на вътрешните работи и Държавната комисия по 

сигурността на информацията.  

§ 8. (1) Служебните правоотношения на държавните служители от 

дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните 

работи, които осъществяват приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на 

документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация, се 

уреждат в съответствие със Закона за Министерството на вътрешните работи, 

като за тях се прилагат разпоредбите относно държавната служба в Закона за 

Министерството на вътрешните работи.   

(2) Служебните правоотношения на държавните служители от дирекция 

„Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи, 

които не осъществяват приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на 

документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация, се 

уреждат в съответствие със Закона за държавния служител, като за тях се 

прилагат  § 69 - § 72 от Закона за изменение и допълнение на Закона за 

Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 81 от 2016 г.). 

(3) Трудовите правоотношения на служителите от дирекция „Специална 

куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи се уреждат в 

съответствие с чл. 123 от Кодекса на труда. 

§ 9. (1) Служебните правоотношения на държавните служители от 

реорганизираните административни звена на Държавната комисия по 

сигурността на информацията се уреждат в съответствие с чл. 87а от Закона за 

държавния служител.  

(2) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от 

реорганизираните административни звена на Държавната комисия по 
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сигурността на информацията се уреждат в съответствие с чл. 123 от Кодекса 

на труда.  

§ 10. При необходимост, ДКСИ чрез дирекция „Специална куриерска 

служба“ извършва приемане, пренасяне и доставка на материали на 

Министерския съвет и други органи на държавна власт и техните 

администрации. 

§ 11. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се 

осигуряват в рамките на бюджета на Държавната комисия по сигурността на 

информацията за съответната година.  

§ 12. Председателят на Държавната комисия по сигурността на 

информацията урежда отношенията във връзка със структурните промени в 

ДКСИ в едномесечен срок от влизане в сила на постановлението. 

§ 13. Постановлението се приема на основание § 67, ал. 1 и § 68, ал. 3 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение 

на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 81 от 2016 г.). 

§ 14. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в 

Държавен вестник.   

 

 

 

 

 

 

   МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 

        БОЙКО БОРИСОВ 

  

   ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  

                     МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ     

                              ВЕСЕЛИН ДАКОВ 

 

      

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ДКСИ 

 

ЮЛИЯ ХУБЕНОВА 

 

И.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

“ПРАВНА И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВНА ДЕЙНОСТ” 

 

                              АНТОН БОРИСОВ  
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Приложение № 1 към § 3  

 

 

ДЪРЖАВНИ ИМОТИ, ПРЕОСТАВЕНИ НА ДЪРЖАВНАТА 

КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА 
 

 

1. Поземлен имот с идентификатор 68134.403.232 с площ 703,00 

кв.м., административно-делова сграда с идентификатор 68134.403.232.1 на 3 

(три) етажа и сутерен с площ 997,60 кв.м. и административно-делова сграда с 

идентификатор 68134.403.232.2 на 1 (един) етаж с площ 58,00 кв.м., находящи 

се в гр. София, район Оборище-СО, ул. „Париж“ № 11А, съгл. КККР, 

одобрени със Заповед № РД—18-45/ 09.07.2010 г. на ИД на АГКК, (по 

предходен план УПИ І-11, кв.518, местността „ГГ Център“, Зона Г-14), с 

АПДС № 2229-МВР/06.03.2012 г.  

2. Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.376.9.45 състоящ 

се от гараж и складово помещение, на етаж 0 в жилищна сграда с площ 72,10 

кв.м. в гр. Монтана, бул.“Трети март“ № 1, ет. 0 с АПДС № 3622/13.09.2013 г. 

с рег. № 2488-МВР  

3. Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.376.9.46 състоящ 

се от 4 /четири/ помещения, коридор и санитарен възел, на етаж 0 в жилищна 

сграда /блок „Байкал“/ с идентификатор 48489.8.376.9, с площ 77,90 кв.м. в гр. 

Монтана, бул.“Трети март“ № 1, ет. 0 с АПДС № 3623/13.09.2013 г. 

4. Част от  административна сграда с идентификатор 12259.1017.92.1, 

адрес: гр. Враца, ул. „Александър Стамболийски“ № 7 , АЧДС № 

2114/11.09.2006 г., с площ 71,00 кв.м., представляваща етаж 2, помощно 

помещение, коридор, стълбище. 

5. Обособени части от подблоково пространство с адрес: гр. Варна: 

ул. „Червеноармейска“ № 45 (понастоящем бул.“Приморски“), АЧДС № 

5910/12.08.1964 г. по Наредба за държавните имоти (отм.), представляващи: 

Обект 1 и Обект 2 – с обща площ 197,54 кв.м.  

6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.669.255.1.5 , 

състоящ се от четири стаи, коридор и санитарен възел с обща застроена площ 

105,80 кв. м., заедно с изба № 4 с площ 24 кв. м., заедно с принадлежащите му 

24 726/100 000 ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, 

находящ се в двуетажна сграда, в гр. Шумен, ул. „Гаров площад“ бл. 7, ет. 2 с 

АПДС № 2016/02.06.2008 г., рег. № 2142-МВР. 

7. Част от административна сграда на ОД МВР – Велико Търново, с 

идентификатор 10447.505.48.7., адрес: гр. Велико Търново, ул. „Беляковско 

шосе” № 2, АДС № 2489-МВР/03.09.2013 г., представляваща четири 

помещения на етаж 3 с площ 94,00 кв. м. 
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8. Едно помещение с № 33 и площ 27,25 кв. м. на трети етаж в 

административна сграда с идентификатор 10971.510.18.5 на сектор „Пътна 

полиция“- Видин с адрес: гр. Видин: „Южна промишлена зона”, АПДС № 

2441-МВР/16.07.2013 г.  

9. Част от административна сграда с идентификатор 63427.2.86.3, 

находящ се в гр. Русе, ул. „Пристанищна” № 18, АПДС 2495-МВР/03.09.2013 

г., представляваща три помещения с №№ 305, 306, 307, с обща площ 93,50 кв. 

м.  

10. Част от административна сграда на ОД МВР – Ямбол с адрес: гр. 

Ямбол, ул. „Преслав” № 40, АПДС № 2428-МВР/29.07.2013 г., 

представляваща три помещения № № 1, 2, 3 и част от фоайе с площ 50,40 кв. 

м. на партерен етаж.  

11. Част от административна сграда с адрес: гр. Кърджали, ул. „Осми 

март” № 53, АПДС № 1481-МВР/11.10.2005 г., представляваща три съседни 

помещения на етаж 4 с площ 100,00 кв. м. 

12. Част от административна сграда на ОД МВР Смолян с адрес: гр. 

Смолян бул. „България” № 67, АПДС 2081-МВР/04.01.2011 г., 

представляваща едно помещение № 6, на 2 етаж, с площ 23,00 кв. м. 

13. Част от административната сграда на ОД МВР – Пазарджик с 

адрес: гр. Пазарджик, пл. „Съединение” № 3, АПДС № 2471-МВР/02.08.2013 

г., представляваща едно помещение № 65, на първи етаж, с площ 18,09 кв. м. 

14. Част от административната сграда на ОД МВР – Благоевград с 

адрес: гр. Благоевград, ул. „Владо Черноземски” № 3, АПДС № 2809-

МВР/14.06.2016 г., едно помещение с № 114, на първи етаж, с площ 24,08 кв. 

м. 

15. Част от административната сграда на ОД МВР – Плевен с адрес: 

гр. Плевен, ул. „Любен Каравелов” № 6, АДС № 403-МВР/12.07.1997 г., 

представляваща  четири помещения на втори етаж № 3, 6, 7 и 8, с площ 62,17 

кв. м.  

16. Част от административна сграда с адрес:  гр. Стара Загора, кв. 

„Железник“, ул. „Арх. Христо Димов” № 37, АПДС № 7058/15.12.2011 г. с 

рег. № 2225-МВР, представляваща четири стаи №, № 207, 208, 209, 210 с обща 

площ 51,30 кв. м. 

17. Част от административна сграда на Пето РУ на ОД МВР– Бургас с 

идентификатор 07079.607.60.1, с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. 

„Перущица” № 63, блок № 60; АПДС № 5826/26.01.2012 г. с рег. № 2228-

МВР, представляваща четири помещения с №№  112,113,114,115 и част от 

коридор на третия етаж, с площ 84,00 кв. м. 

18. Имот в гр. Кюстендил, ул. „Лозенски път” № 1, АПДС № 2378-

МВР/15.01.2013 г. на МВР, помещение в сграда /учебен корпус/ с площ около 

30,00 кв. м., в имот с № 000075 в землището на с. Лозно, общ. Кюстендил. 
 

       


