
 

  

 

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА 

1202 СОФИЯ, ул. „Козлодуй“ № 4 

тел.: +3592 9333 600; факс: +3592 987 3750; e-mail: dksi@dksi.bg 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНА 

КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПЪРВОТО 

ПОЛУГОДИЕ НА 2020 Г. 

 

Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) осъществява 

държавната политика в областта на защитата на класифицираната информация и 

взаимодействието между органите с компетентности в областта на сигурността на 

класифицираната информация. 

Отчетът за изпълнението на програмния бюджет на Държавна комисия по 

сигурността на информацията за първото полугодие на 2020 г. обхваща степента на 

изпълнение на заложените стратегически цели и задачи. 

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., чл. 39, ал. 1 

и ал. 2 на ДКСИ са утвърдени разходи в размер на 10 759 300 лв. 

С Постановление на Министерския съвет № 381/30.12.2019 г. за изпълнението 

на държавния бюджет на Република България за 2020 г., в т. 36 от Приложение № 1 

към чл. 1 са утвърдени показатели по Бюджетна програма „Организиране, 

осъществяване, координиране и контролиране на дейността по защита на 

класифицираната информация и осигуряване на еднаквата й защита в национален и 

международен план“ на ДКСИ за 2020 г. и разпределение на ведомствените и 

администрирани разходи по бюджетни програми за 2020 г., както следва: 

1. Разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми 
 

Класификационен 

код съгласно РМС  

№ 520 от 2019 г. за 

изм. на РМС № 502 

от 2017 г. 

Наименование 
Сума 

(в лева) 

4800.01.00 
Функционална област „Защита на 

класифицираната информация“ 
10 759 300 

4800.01.01. 

Бюджетна програма „Организиране, осъществяване, 

координиране и контролиране на дейността по защита 

на класифицираната информация и осигуряване на 

еднаквата й защита в национален и международен 

план“ 

10 759 300 

 Общо: 10 759 300 



 

2. Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни 

програми за 2020 г. 

 

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ 
Сума 

(в лева) 

4800.01.01 Бюджетна програма „Организиране, осъществяване, координиране и 

контролиране на дейността по защита на класифицираната информация и осигуряване на 

еднаквата й защита в национален и международен план“ 

I. Общо ведомствени разходи 10 759 300 

от тях за::  

Персонал 

Издръжка 

Капиталови разходи 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 

ІІІ. Общо разходи (I+II) 

7 884 400 

2 074 900 

   800 000 

- 

10 759 300 

 

 

Отчет на показателите за изпълнение на бюджетната програма 

 

4800.01.01. Бюджетна програма „Организиране, 

осъществяване, координиране и контролиране на 

дейността по защита на класифицираната информация 

и осигуряване на еднаквата й защита в национален и 

международен план“ 

            Показатели за изпълнение 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
    Отчет 

1. Обучени лица за работа с класифицирана 

информация 
бр. 450 361 

2. Пренесени и доставени документи и/или 

материали, съдържащи класифицирана 

информация 

бр. 130 000 103 244 

 

 

Отчет на приходите по бюджета на ДКСИ 

 

По бюджета на ДКСИ за 2020 г. не са планирани собствени приходи. 

Към 30.06.2020 г. са отчетени приходи в размер на 13 600 лв., в т. ч. нетни 

приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 13 532 лв. (приходи от нощувки в 

Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя, където се провеждат обученията по ЗЗКИ на 

лица от страната), получени застрахователни обезщетения  495 лв., други приходи 100 

лв., както и платен данък върху реализираните приходи от стопанска дейност на 

ДКСИ и внесен туристически данък (-527) лв. 

 



 

ПРИХОДИ (в лева) Закон 
Уточнен 

план 
Отчет 

Общо приходи:   13 600 

Неданъчни приходи   13 600 

         Приходи и доходи от собственост   13 532 

         Други приходи   595 

         Внесен ДДС и други данъци върху            

продажбите 

  -527 

 

Отчет на разходите по бюджета на ДКСИ към 30.06.2020 г. 

 

Класифика-

ционен код 
РАЗХОДИ (в лева) Закон 

Уточнен 

план 
Отчет 

 Общо разходи по бюджета на 

ДКСИ 
10 759 300 10 759 300 4 637 532 

4800.01.00 Функционална област „Защита на 

класифицираната информация“ 
10 759 300 10 759 300 4 637 532 

4800.01.01 Бюджетна програма 

„Организиране, осъществяване, 

координиране и контролиране на 

дейността по защита на класифи-

цираната информация и осигуря-

ване на еднаквата й защита в 

национален и международен план“ 

10 759 300 10 759 300 4 637 532 

 

Отчета на разходите по бюджетна програма на ДКСИ е, както следва: 

№ 4800.01.01. Бюджетна програма 

„Организиране, осъществяване, 

координиране и контролиране на дейността 

по защита на класифицираната информация 

и осигуряване на еднаквата й защита в 

национален и международен план“ 

Закон 
Уточнен 

план 

Отчет към 

30.06.2020 г. 

I. Общо ведомствени разходи 

Персонал 

Издръжка 

Капиталови разходи 

10 759 300 

7 884 400 

2 074 900 

800 000 

10 759 300 

7 884 400 

2 074 900 

800 000 

4 637 532 

3 760 243 

835 104 

42 185 

II. Администрирани разходни параграфи по 

бюджета - общо 

   

III. Общо разходи (I+II) 10 759 300 10 759 300 4 637 532 

 

Извършените разходи по бюджета на ДКСИ за първото полугодие на 2020 г. са 

в рамките на утвърдените бюджетни разходи и са изцяло съобразени със 

стратегическите и оперативните цели на ДКСИ. 



 

 

Стратегически цели на ДКСИ 

Стратегическите цели на ДКСИ за периода 2020 г. – 2024 г.са: 

1. Защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп.  

2. Усъвършенстване, развитие, координация и общ контрол на системата за 

защита на класифицираната информация по персонална, документална, физическа, 

индустриална сигурност, сигурност на КИС и криптографска сигурност. 

3. Усъвършенстване на системата за обучение по защита на класифицирана 

информация с цел изграждане на съзнание за сигурност сред лицата, ангажирани по 

ЗЗКИ.  

4. Подобряване на институционалния и административен капацитет на ДКСИ 

за успешно изпълнение на мисията и функциите. 

За ефективното функциониране на Националната система за защита на 

класифицираната информация (НСЗКИ) е необходима непрекъсната координация и 

взаимодействие между компетентните органи:  

- Държавната комисия по сигурността на информацията;  

- службите за сигурност;  

- службите за обществен ред;  

- организационните единици (ОЕ) по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗЗКИ;  

- служителите по сигурността на информацията (ССИ).  

Основни елементи от Националната система за защита на класифицираната 

информация са службите за сигурност и службите за обществен ред, които ефективно 

изпълняват своите задължения като проучващи органи и подържат високо равнище на 

сигурността на класифицираната информация.  

При осъществяване на своите правомощия ДКСИ работи в тясно 

взаимодействие със службите за сигурност и службите за обществен ред, при 

изпълнението на задълженията, свързани с извършване на проучванията за 

надеждност на служителите по сигурността на информацията и издаване на 

сертификати за работа с класифицирана информация на НАТО и ЕС на служителите в 

ОЕ. Благодарение на доброто взаимодействие, ДКСИ продължава успешно да 

изпълнява своите международни ангажименти в областта на персоналната сигурност.  

Дейността на организационните единици са друг основен елемент от 

Националната система за защита на класифицираната информация.Служителите по 

сигурността на информацията на организационните единици са основни органи с 

отговорност за защита на класифицираната информацията в НСЗКИ.  

Държавната комисия по сигурността на информацията поддържа постоянен 

контакт със служителите по сигурността на информацията, като по този начин се 

разрешават възникналите затруднения в дейността им по прилагането на мерките за 

защита на класифицираната информация.  

Чрез провеждане на обучения, консултации, работни срещи, размяна на 

кореспонденция и оказване на методическа помощ, през 2020 г. ДКСИ продължава да 

обръща сериозно внимание на изпълнението на изискванията на ЗЗКИ и ППЗЗКИ от 

страна на организационните единици. ДКСИ периодично публикува на своя сайт 

актуална информация в помощ на служителите от ОЕ.  



 

Обучението е основна предпоставка за ефективност в цялостната дейност по 

защита на класифицираната информация. ДКСИ организира и провежда курсове за 

първоначално, текущо и тематично обучение, в които вземат участие длъжностни 

лица и други служители с отговорности в областта на защитата на класифицираната 

информация. С приоритет е провеждането на курсове за задължително първоначално 

обучение на служители по сигурността на информацията. Провеждат се и курсове за 

първоначално обучение на завеждащи и заместник завеждащи регистратури, както и 

курсове за обучение на куриери.  

За първото полугодие на годината в Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя са 

проведени следните обучения по ЗЗКИ: първоначално обучение на служители по 

сигурността на информацията - общо 34 обучени лица; първоначално обучение на 

завеждащи регистратури - общо 144 обучени лица; текущо обучение на завеждащи 

регистратури - общо 19 обучени лица и функционално обучение на куриери - общо 16 

обучени лица.  

 Проведени са 6 изнесени обучения в организационни единици с лектори от 

ДКСИ: тематичните обучения по физическа, документална и персонална сигурност -

общо 61 обучени лица и функционални обучения на куриери - общо 87 обучени лица.   

 Постигнатите резултати в областта на обучението се отразяват непосредствено 

върху общото състояние, законосъобразното и надеждно функциониране на 

Националната система за защита на класифицираната информация. Прилагането на 

мерките, способите и средствата за защита на класифицираната информация при 

създаване, обработване, съхраняване и пренасяне на документи, както и при 

организирането на работата в регистратурите за класифицирана информация, 

продължава да е приоритет в дейността на ДКСИ и компетентните органи от НСЗКИ.  

ДКСИ запазва координиращата си роля при иницииране и провеждане на 

обществени поръчки с достъп до национална класифицирана информация и такива от 

съществено значение за националната сигурност. Ефективното взаимодействие между 

ДКСИ, ДАНС и възложителите на обществени поръчки, гарантира спазването на 

процедурите по чл. 95 и чл. 96, ал. 2 от ЗЗКИ. С активното взаимодействие между 

ДКСИ, Службата на НАТО по сигурността и агенциите възложители от НАТО се 

цели своевременно приключване на процедурите по индустриална сигурност за 

участие на български търговски дружества и техни служители – кандидати и 

изпълнители по класифицирани проекти на НАТО, при спазване на изискванията, 

принципите и стандартите на Директивата на НАТО относно класифицираните 

проекти и индустриалната сигурност AC (35-D/2003-REV5) и ЗЗКИ.  

Анализът на прилаганите мерки показва, че нормативната уредба и 

установените процедури в значителна степен гарантират надеждното и ефективно 

функциониране на НСЗКИ в областта на индустриалната сигурност.  

В качеството си на компетентен орган по прилагането и контрола по 

изпълнението на международните договори за взаимна защита и обмен на 

класифицирана информация, Комисията извършва процедури по акредитиране и 

преакредитиране на точки на присъствие на комуникационни и информационни 

системи (КИС), организирани от структури в НАТО и ЕС. ДКСИ оказва съдействие и 

методическа помощ на организационните единици при акредитиране на КИС за 

работа с класифицирана информация на НАТО и ЕС, изготвяне на стратегии за 

акредитиране на конкретните комуникационни и информационни системи и даване на 



 

указания както за изготвяне на необходимите документи, така и за реализиране на 

мерките за изпълнение на изискванията за логическо разделяне на националната от 

чуждестранната класифицирана информация.  

Международната дейност на Държавната комисия по сигурността на 

информацията допринася за развитие и задълбочаване на международните отношения 

на Република България във всички области на обществената и икономическа дейност, 

в които в хода на сътрудничеството се налага обмен на класифицирана информация.  

В резултат на полаганите от ДКСИ усилия за изграждане на стабилна 

международноправна рамка в областта на защитата на класифицираната информация, 

между Република България и други държави и международни организации се 

сключват споразумения за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.  

Акцентът на развитие на двустранните отношения в тази сфера е обусловен от 

външнополитическите приоритети на страната, развитието на нейните търговско-

икономически връзки и от утвърждаващата се тенденция на засилване на 

сътрудничеството по въпросите на сигурността в рамките на двустранния и 

многостранния диалог.  

ДКСИ продължава развитието на установените връзки между компетентните 

национални служби и структурите на НАТО при провеждането на процедури по 

проучване за надеждност на български граждани, кандидатстващи или заемащи 

позиции, изискващи издаването на сертификат за достъп до класифицирана 

информация на НАТО.  

В изпълнение на своите компетенции ДКСИ като Национален орган по 

сигурността, съгласно Решение на Съвета от 23 септември 2013 година относно 

правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС 

(2013/488/ЕС), продължава да участва в съответните подготвителни органи към 

Съвета на ЕС, формати от нейната компетентност към Европейската комисия (ЕК) и 

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и различни тематични форуми в 

областта на защитата на информацията.  

ДКСИ съвместно със службите за сигурност, провежда процедури по 

проучване за надеждност на български граждани, които кандидатстват за или заемат 

длъжности в органи, институции или агенции на ЕС. Взаимодействието между ДКСИ 

и компетентните структури в органите, институциите и агенциите на ЕС в областта на 

персоналната сигурност позволява всички български граждани да изпълняват 

безпрепятствено задълженията, произтичащи от длъжностите, които заемат в тези 

структури.  

Сред приоритетите за 2020 година на ДКСИ е подготовката на проект за 

изменение и допълнение на ППЗЗКИ, чийто конкретни предложения да доведат до 

усъвършенстване на нормативната уредба и да намалят административната тежест у 

гражданите.  

Под ръководството на ДКСИ организацията и контролът на дейностите по 

защитата на чуждестранната класифицирана информация гарантират изпълнението на 

задълженията на Република България, произтичащи от членството в НАТО и ЕС и 

сключените международни договори.  

И през 2020 година дейността на ДКСИ по преноса на класифицирана 

информация осигурява срочност и безпроблемно доставяне на информацията до 



 

нейните адресати, въпреки усложнената обстановка, свързана с разпространението на 

COVID 19. 

Съществено място сред приоритетите на ДКСИ в областта на всички видове 

сигурност продължава да бъде провеждането на системно и съответстващо на 

потребностите обучение на служителите, тъй като то е от решаващо значение за 

недопускане на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и е най-

ефективното средство за правилното прилагане на правилата за работа с 

класифицирана информация и за установяването на работещи механизми за 

координация и контрол на цялостната дейност по защитата на класифицираната 

информация. ДКСИ се утвърди като орган, който осигурява най-ефективната 

първоначална и функционална подготовка за работа с класифицирана информация.  

В областта на международните отношения поетите ангажименти от страната 

ни, свързани основно с членството на Република България в НАТО и Европейския 

съюз, определят като постоянен приоритет дейността на ДКСИ по подготовка и 

сключване на двустранни споразумения за взаимна защита на класифицираната 

информация, но също така и активната роля на ДКСИ като национален орган по 

сигурността в работата на съответните структури за сигурност.  

През 2020 година Държавната комисия по сигурността на информацията, в 

качеството си на държавен орган, осъществяващ политиката за защита на 

класифицираната информация, запазва устойчиво ниво на функциониране и 

продължава успешно да изпълнява възложените й функции в необходимия обем, 

следвайки начертаните приоритети и водена от идеята за приемственост и 

последователност в дейността по осигуряване на необходимата защита на 

класифицираната информация. По този начин ДКСИ запазва водещото си място като 

централно звено в Националната система за защита на класифицираната информация. 

Нейната дейност продължава своята насока към непрекъснат анализ и оценка на 

рисковете и опасностите пред Националната система за защита на класифицираната 

информация и предлагане на решения за нейното развитие и усъвършенстване.  

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКСИ: 

                             БОРИС ДИМИТРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


