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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА 

ИНФОРМАЦИЯТА /ДКСИ/ в качеството си на държавен орган, 

осъществяващ политиката на Република България за защита на 

класифицираната информация, който организира, осъществява, 

координира и контролира дейността по защита на тази информация, и на 

основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на класифицираната 

информация /ЗЗКИ/ въз основа на Решение на ДКСИ 10.07.2003 г., изм. с 

Решение № 68 – І/25.10.2011 г. издава ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ 

за сключваните от Агенцията за приватизация и следприватизационен 

контрол договори в следните насоки: 

1. Мерките по индустриална сигурност, предвидени в ЗЗКИ, 

ППЗЗКИ и съпътстващите ги подзаконови нормативни актове, следва да се 

прилагат, когато: 

а) при сключването на договора или 

б) при изпълнението на договора от страна на контрагента по него, 

същият ще има достъп до класифицирана информация. 

2. Ако в обекта на продажба по приватизационния договор се 

съхранява и работи с класифицирана информация, Агенцията за 

приватизация и следприватизационен контрол /органът по приватизация/  

следва да възложи на съответния орган, провеждащ процедурата по 

проучване по индустриална сигурност, проучването на организационната 

единица-контрахент на Агенцията по приватизационния договор. 

3. В случай, че класифицираната информация не е собствена на 

обекта по приватизационния договор, Агенцията за приватизация и 

следприватизационен контрол /органът по приватизация/ следва 

задължително да уведоми организационната единица, предоставила 

класифицираната информация на организационната единица, чиито акции 

/дялове/ се продават чрез Агенцията /органът по приватизация/. 

В този случай организационната единица-собственик на 

класифицираната информация може: 

а) или да си прибере обратно класифицираната информация, което 

ще доведе до закриване на регистратурата в организационната единица – 

обект на приватизационния договор, 

б) или да даде писмено съгласие за продължаване съхраняването на 

класифицираната информация в организационната единица по 

приватизационния договор, както и да контролира начина на нейната 

защита. В такъв случай организационната единица, която ще купува акции 

/дялове/, предмет на продажба от Агенцията за приватизация и 



  

следприватизационен контрол, задължително трябва да бъде проучена 

съгласно изискванията на ЗЗКИ, ППЗЗКИ и Наредбата за общите 

изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност. 

Настоящите задължителни указания подлежат на незабавно 

изпълнение. 

 

 

 


