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Държавна комисия по сигурността на информациятa 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА 

ОТГОВОРНОСТ 

ПО  ЗАКОНА  ЗА  ЗАЩИТА  НА 

КЛАСИФИЦИРАНАТА  ИНФОРМАЦИЯ  

 

 



 

ПРИНЦИПИ  НА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНАТА 

ОТГОВОРНОСТ 

 

 Принцип на законоустановеност на нарушенията и наказанията 

 Принцип на вината 

 Справедливост на административните наказания 

 Недопустимост за налагане на повторно наказание за едно и също 
деяние 

 Зачитане на личността и моралната сфера на нарушителя 

 Принцип на бързина и ефективност 
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Държавна комисия по сигурността на информацията 



КУМУЛИРАНЕ 

 Кумулиране – съчетаване на административнонаказателната 
отговорност с дисциплинарна отговорност - когато 
нарушението се явява едновременно и неизпълнение на 
служебни задължения; 

 

 Административнонаказателната отговорност е изключена, 
когато деянието осъществява състав на престъпление   
(Глава ХІІ от НК “Престъпления против отбранителната 
способност на Републиката, против информацията, 
представляваща държавна тайна, и против чуждестранната 
класифицирана информация”) 
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Държавна комисия по сигурността на информацията 



АДМИНИСТРАТИВНО  НАРУШЕНИЕ 

                              

   Административно нарушение е деяние (действие 

или бездействие), което нарушава установения ред на 

държавно управление, извършено е виновно и е 

обявено за наказуемо с административно наказание, 

налагано по административен ред 
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Държавна комисия по сигурността на информацията 



ПРИЗНАЦИ  

 Деяние – действие или бездействие; 

 Противоправност – противоречие с предвидения 
от правото ред, което съдържа определена степен 
на обществена опасност; 

 Наказуемост- за деянието е предвидено 
административно наказание; 

 Особен административен ред, по който се 
преследва – в ЗЗКИ не е предвиден специален ред – 
чл. 134, ал. 2 ЗЗКИ 
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Държавна комисия по сигурността на информацията 



ВИНА 

 Определение – особено отношение на дееца към 

извършеното от него деяние и последиците от това 

деяние. 

 

 

 

 Форми на вината – умисъл и непредпазливост 
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Държавна комисия по сигурността на информацията 



ВМЕНЯЕМОСТ 

 Вменяемо е лице, което разбира свойството и 

значението на извършеното и може да ръководи  

постъпките си съобразно това разбиране. 
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Държавна комисия по сигурността на информацията 



 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНО 

ОТГОВОРНИ  ЛИЦА  ПО  ЗЗКИ 

 Служител по сигурността на информацията 

 Ръководител на организационна единица 

 Организационните единици  

 Служителите в организационните единици, получили 

разрешение за достъп до съответното ниво на КИ 

 Лицата, получили разрешение за достъп до КИ във 

връзка с изпълнението на конкретно възложена задача 
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Държавна комисия по сигурността на информацията 



ХАРАКТЕРИСТИКА  НА  СЪСТАВИТЕ  НА 

АДМИНИСТРАТИВНИ  НАРУШЕНИЯ  ПО  ЗЗКИ 

 Специални субекти на административнонаказателна 
отговорност по ЗЗКИ 

 Формулиране на съставите на административни 
нарушения с препращащи норми 

 За налагане на административна отговорност по ЗЗКИ 
не е необходимо с деянието да са причинени вреди. 
Причиняването на значителни вреди е основание за 
отнемане на издаденото разрешение за достъп до КИ. 
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Държавна комисия по сигурността на информацията 



СИСТЕМА НА НАРУШЕНИЯТА 

 В случаите по чл. 117-131 ЗЗКИ се налагат изрично 

предвидените за тях наказания.  

 Установени са състави на нарушения на конкретни 

разпоредби на ЗЗКИ, за които се налага по-висока 

санкция. 

 Всяко нарушение на ЗЗКИ и подзаконовите актове по 

прилагането му е административно нарушение и се 

санкционира с предвиденото в чл. 132 ЗЗКИ наказание. 
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Държавна комисия по сигурността на информацията 



ПО-ТЕЖКО НАКАЗУЕМИ НАРУШЕНИЯ 

„ПОВТОРНОСТ“ 
 Повторно нарушение – извършено е в едногодишен срок 

от влизането в сила на наказателно постановление, с което е  

наложено наказание за същия вид нарушение – § 1, т. 16 от ДР  

ЗЗКИ. 

Глобата или имуществената санкция се определя в двоен  

размер на първоначално наложената – чл.133 ЗЗКИ 
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Държавна комисия по сигурността на информацията 



СИСТЕМНИ  НАРУШЕНИЯ 

 „Системни нарушения” - три или повече нарушения на 
закона или на нормативните актове по неговото прилаганe, 
извършени в продължение на една година 

      § 1, т. 17 от ДР ЗЗКИ 

 

 Системните нарушения на закона или на подзаконовите 
актове, свързани със защитата на класифицираната 
информация, са основание за отнемане на издаденото 
разрешение за достъп до класифицирана информация 
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Държавна комисия по сигурността на информацията 



УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ 

НАРУШЕНИЯ ПО ЗЗКИ 

 Съставяне на акт за установяване на административно 

нарушение 

 Със съставянето на акта за установяване на нарушение се 

образува административно-наказателното производство. 

 Срок за съставяне на акта за установяване на 

административно нарушение - най-късно в 3-месечен срок 

от откриване на нарушителя и в 1-годишен срок от 

извършване на нарушението. 
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Държавна комисия по сигурността на информацията 



УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ 

НАРУШЕНИЯ ПО ЗЗКИ 

Актосъставители за нарушения по ЗЗКИ могат да бъдат 

длъжностни лица, упълномощени от: 

 

 Председателя на ДКСИ 

 Председателя на ДАНС 
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Държавна комисия по сигурността на информацията 



ИЗИСКВАНИЯ  

ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ  

 Съставя се от упълномощените длъжностни лица и в 

присъствието на: 

 

 нарушителя; 

свидетелите, които са присъствали при извършване на 

нарушението или при установяването . 
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Държавна комисия по сигурността на информацията 



ИЗИСКВАНИЯ  

ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ 
 

 Препис от акта се връчва на нарушителя срещу 
разписка, като в акта се отбелязва датата на неговото 
подписване. 

 Отказът на нарушителя да подпише акта се 
удостоверява с подписа на един свидетел 

 Възражения – 3 дневен срок.  
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Държавна комисия по сигурността на информацията 



НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ 

Извършва се с издаване на наказателни постановления. 

Компетентни административнонаказващи органи по 
ЗЗКИ: 

 

 Председателят на ДКСИ – във всички случаи; 

 Председателят на ДАНС – за нарушения, 
констатирани по реда на прекия контрол. 

Срок – 1 месец след получаване на административно 
наказателната преписка. 
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Държавна комисия по сигурността на информацията 



НАКАЗАТЕЛНО  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 Номер и дата; 

 Акт № .....за установяване на адмдминистративно 
нарушение; 

 Нарушението, което е извършено; 

 Правното основание по ЗЗКИ; 

 Вида и размера на наказанието; 

 Срокът и съда, пред който може да се обжалва 
постановлението; 

 Име, подпис и печат на наказващия орган. 

 7 дневен срок се оспорва 
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Държавна комисия по сигурността на информацията 



Адм-нак. Производство 

 

 Основание – ЗЗКИ 

 Ред за извършване – 
ЗАНН 

 Цел – да предупреди и 
превъзпита дееца, 
превантивно действие 

 

 Последици – налагане на 
административно 
наказание по ЗЗКИ 

Пряк контрол по ЗКИ 

 

 Основание -НРИПОПКЗКИ 

 Ред за извършване  –
НРИПОПКЗКИ 

 Цел – Установяване на 
актуалното състояние на 
системата за защита на КИ, 
отстраняване на рискове и 
заплахи 

 Последици – Предписания 
във връзка със 
сигурността, налагане на 
адм. наказание, доклад до 
ДКСИ 
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НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ    

ДЪРЖАВНА ТАЙНА 
 

Издаване или събиране с цел да бъде издадена на чужда 

държава или на чужда организация информация 

държавна тайна (шпионство) чл. 104 от НК; 

Разгласяване на държавна тайна или чуждестранна 

класифицирана информация 

-на когото информацията му е била поверена или станала 

известна по служба или работа – чл. 357 от НК; 

-когато съзнава, че от това може да последват вреди за 

интересите на Република България – чл. 357 от НК. 
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НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ   

ДЪРЖАВНА ТАЙНА 

 

Осъществяване на нерегламентиран достъп до 

компютърни данни в компютърна система без разрешение, 

когато се изисква това – чл. 319а от НК.  

 

Който разпространи пароли или кодове за достъп до 

компютърна система или до компютърни данни и от тона 

последва разкриване на държавна тайна – чл. 319д от НК.  
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НАКАЗАТЕЛНА  ОТГОВОРНОСТ   

СЛУЖЕБНА ТАЙНА 

 

Наказателната отговорност за длъжностно лице, което във 

вреда на държавата, на предприятие, организация или на 

частно лице съобщи другиму или обнародва информация, 

която му е поверена или достъпна по служба и за която знае, 

че представлява служебна тайна – чл. 284, ал. 1 от НК. 

Наказателна отговорност и за недлъжностно лице, работещо в 

държавно учреждение, предприятие или обществена 

организация, на което във връзка с работата му е станало 

известна информация – служебна тайна – чл. 284, ал.2 от НК. 
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