
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА 

ИНФОРМАЦИЯТА (ДКСИ), в качеството си на държавен орган, който 

осъществява политиката на Република България за защита на класифицираната 

информация, който организира, осъществява, координира и контролира 

дейността по защита на тази информация, и на компетентен орган, който 

организира, контролира и отговаря за изпълнението на задълженията за защита 

на класифицираната информация, съдържащи се в международни договори, по 

които Република България е страна, на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за 

защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и въз основа на Решение на 

ДКСИ № 53-I-14/21.07.2016 г., издава до задължените по ЗЗКИ субекти 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ 

относно действия в случаи на нерегламентиран достъп 

до класифицирана информация 

 

 

I. Предмет 

1. Настоящите задължителни указания уреждат действията на 

организационните единици и компетентните органи в случаи на 

нерегламентиран достъп до класифицирана информация. 

2. Настоящите задължителни указания се прилагат в случаите на 

нерегламентиран достъп до класифицирана информация, представляваща 

държавна или служебна тайна, както и до чуждестранна класифицирана 

информация. 

3. В случай на нерегламентиран достъп до класифицирана информация 

организационните единици и компетентните органи прилагат процедурите, 

описани в настоящите задължителни указания. 

4. Процедурите в настоящите задължителни указания са в съответствие с 

националното законодателство на Република България, международните 

договори, по които тя е страна, и правилата на съответната международна 

организация, чийто член е.  

 

II. Определения 

По смисъла на настоящите задължителни указания: 

1. „Нерегламентиран достъп до класифицирана информация“ е 

разгласяване, злоупотреба, промяна, увреждане, предоставяне, унищожаване на 
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класифицирана информация, както и всякакви други действия, водещи до 

нарушаване на защитата ѝ или до загубване на такава информация. За 

нерегламентиран достъп се счита и всеки пропуск да се класифицира 

информация с поставяне на съответен гриф за сигурност или неправилното  му 

определяне, както и всяко действие или бездействие, довело до узнаване от 

лице, което няма съответното разрешение или потвърждение за това.  

За нерегламентиран достъп се считат и всички случаи на нарушаване на 

мерките за защита на класифицирана информация, предвидени в международни 

договори, по които Република България е страна. 

2. „Чуждестранна класифицирана информация“ е всяка класифицирана 

информация, която е предоставена на Република България от държави или 

международни организации, с които има влезли в сила международни договори 

за защита на класифицирана информация, или от международни организации, 

чийто член е. 

3. „Организационна единица“ са: органите на държавна власт и техните 

администрации, Министерството на отбраната и определени от министъра на 

отбраната структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

формирования от Българската армия, органите на местното самоуправление и 

местната администрация, публичноправните субекти, създадени със закон или с 

акт на орган на изпълнителната власт, физическите и юридическите лица, в 

които се създава, обработва, съхранява или предоставя класифицирана 

информация. 

 

III. Действия на организационната единица 

1. Организационната единица (ОЕ) уведомява незабавно в писмена форма 

ДКСИ и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за всеки 

констатиран случай на нерегламентиран достъп. Уведомлението от ОЕ се 

изготвя по образец – приложение към настоящите задължителни указания. 

2. Организационната единица незабавно предприема действия за 

предотвратяване или/и ограничаване на вредните последици от 

нерегламентирания достъп. 

3. Организационната единица извършва оценка на нанесените вреди, като 

я предоставя на компетентния проверяващ орган. 

4. След приключване на действията на ДКСИ, съответно ДАНС, 

организационната единица уведомява незабавно в писмена форма ДКСИ за 

предприетите мерки и изпълнението на дадените предписания. 

 

IV. Действия на ДКСИ и ДАНС 

1. В случай на нерегламентиран достъп до класифицирана информация, 

представляваща държавна или служебна тайна, ДАНС извършва проверка за 

изясняване на обстоятелствата по реда и условията на Наредбата за реда за 

извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на 



класифицираната информация (НРИПОПКЗКИ). За резултатите от проверката 

ДАНС изготвя доклад и го изпраща своевременно в ДКСИ. 

2. В случай на нерегламентиран достъп до чуждестранна класифицирана 

информация: 

2.1. ДКСИ предприема необходимите действия по реда и условията на 

съответния международен договор или правилата на съответната международна 

организация, съгласно чл. 9, т. 6 от ЗЗКИ. ДКСИ извършва необходимите 

действия в координация с компетентната служба за сигурност. 

2.2. ДАНС извършва проверка за изясняване на обстоятелствата по реда и 

условията на НРИПОПКЗКИ. ДАНС предприема необходимите действия в 

координация с ДКСИ. За резултатите от проверката ДАНС изготвя доклад и го 

изпраща своевременно в ДКСИ. 

 

V. Резултати от действията на ДКСИ и ДАНС 

1. Въз основа на резултатите от действията по т. III и IV, ДКСИ, съответно 

ДАНС, извършва анализ и оценка на случая.  

2. За резултатите от проверката се уведомява организационната единица и 

се дават указания за прилагане на превантивни мерки с цел свеждане до 

минимум на рисковете от бъдещо настъпване на подобни случаи. 

3. В зависимост от резултатите компетентният орган по ЗЗКИ предприема 

действия по търсене на административнонаказателна отговорност. При наличие 

на данни за извършено престъпление се уведомява съответната прокуратура. 

4. ДКСИ предприема действия за уведомяване на съответните органи 

съгласно ЗЗКИ, конкретния международен договор или правилата на 

съответната международна организация. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

Параграф единствен. Настоящите задължителни указания се прилагат и в 

случаите на опит или съмнение за нерегламентиран достъп до класифицирана 

информация. 

 

Настоящите задължителни указания подлежат на незабавно 

изпълнение. 

  



НАИМЕНОВАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ЕДИНИЦА 

(населено място, пощенски код, бул./пл./ул…. №…, бл…. и пр.) 

 

 

 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДКСИ 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАНС 
 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

 

ОТНОСНО: Случай на нерегламентиран достъп до класифицирана  

информация 

 

1. Време или/и период на настъпване на нерегламентирания достъп  

до класифицирана информация (НДКИ) 

… 

 

2. Място на констатираното деяние 

… 

 

3. Докладвали за деянието служители (Кой е установил/докладвал?) 

… 

(Посочват се конкретни данни: три имена, ЕГН/ЛНЧ или други 

индивидуализиращи данни за чужди граждани, наличие или липса на валидни 

РДКИ, сертификати и/или потвърждения, срокове на валидност на РДКИ, 

сертификатите и/или потвържденията.) 

 

4. Извършител или извършители на деянието 

… 

(В случай че е известно, се посочват конкретните данни: три имена, 

ЕГН/ЛНЧ или други индивидуализиращи данни за чужди граждани, наличие 

или липса на валидни РДКИ, сертификати и/или потвърждения, срокове на 

валидност на РДКИ, сертификатите и/или потвържденията.  

В случай че не е известно, се пише „Неустановен извършител“.) 

 

5. Описание на деянието 

... 
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 (Описват се поотделно и по възможност подробно съответните действия 

или/и бездействия на всеки един извършител.) 

 

6. Описание на обекта на деянието: класифициран документ, 

материал, съоръжение, зона, мярка за сигурност (при нарушение на 

защитата на класифицираната информация) и пр. 

… 

(Описва се обектът на деянието, като при повече от един обект, преди 

подробното му описание се обозначава всеки отделен обект с пореден номер: 

Обект № 1, Обект № 2, Обект №…) 

 

7. Ниво на класификация 

 

(Примерно попълване на таблицата) 

 

 Обект/-и Национална 

КИ 

КИ на НАТО КИ на ЕС Друга  

чуждестранна КИ 

 Обект № 1 – – EUS – 

 Обект № 2 СС – – – 

 Обект № … – NC – – 

 

(За попълване на таблицата се ползват следните съкращения: 

„СС“ – „Строго секретно“, „С“ – „Секретно“, „П“ – „Поверително“; “NC” 

– “NATO Confidential”, “NS” – “NATO Secret”, “CTS” – “Cosmic Top Secret”; 

“NCA” – “NATO Confidential ATOMAL”, “NSA – “NATO Secret ATOMAL”, 

“CTSA” – “Cosmic Top Secret ATOMAL”; “EUC” – “Confidentiel UE / EU 

Confidential”, “EUS” – “Secret UE / EU Secret”, “EUTS” – “Très Secret UE / EU 

Top Secret”. 

Неотносимото се отбелязва със знак „–“.) 
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8. Относимост на деянието към т. II.1 от ЗУ 

 

    а) Разгласяване на класифицирана инофрмация  

    б) Злоупотреба с класифицирана информация  

    в) Промяна на класифицирана информация  

    г) Увреждане на класифицирана информация  

    д) Предоставяне на класифицирана информация  

    е) Унищожаване на класифицирана информация  

    ж) Действие, довело до нарушаване на защитата на КИ  

    з) Действие, довело до загубване на КИ  

    и) Пропуск за класифициране на информация  

    й) Неправилно определяне на грифа за сигурност  

    к) Действие, довело до узнаване на КИ  

    л) Бездействие, довело до узнаване на КИ  

    м) Нарушение на мерките за защита на КИ, предвидени в 

международни договори, различно от тези по б. „а“ – „л“ 

 

    н) Нарушение на защита на КИ, различно от тези по б. „а“ – „м“  

 

(При определяне на относимостта на деянието квадратчетата се попълват 

с „ДА“ или „НЕ“, въз основа на определението по т. II.1 от настоящите 

задължителни указания.) 

 

9. Предприети мерки 

… 

 

 

 

 

 
Отп. в … екз. ССИ: ……………………… (подпис) 
Екз. № 1 – ОЕ  (име и фамилия) 
Екз. № 2 – ДКСИ  
Екз. № 3 – ДАНС  
Изг./Отп.:…  
(населено място, дата) РОЕ: ……………………… (подпис) 

 (име и фамилия) 
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