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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 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, и на основание чл. 9, т. 5, 

чл. 10, ал. 1, т. 4, въз основа на Решение на ДКСИ № 79-I-22/03.11.2020 г., 

издава до задължените по ЗЗКИ субекти 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ 

относно практически насоки при провеждане на процедури по 

проучване за надеждност  

 

 

І. ПРОЦЕДУРА ПО ПРОУЧВАНЕ ЗА НАДЕЖДНОСТ.  

1. Процедурата по проучване за надеждност има за цел да установи дали 

кандидатът отговаря на изискванията за издаване на разрешение за достъп до 

класифицирана информация. Процедурата се извършва по писмено искане на 

ръководителя на организационната единица и след писмено съгласие на 

проучваното лице, включително и да бъде извършена проверка за 

принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 

Българската народна армия. В искането на ръководителя на организационната 

единица се посочва длъжността или задачата на лицето, съгласно списъка по 

чл. 37, ал. 1 от ЗЗКИ, налагаща достъп до класифицирана информация.  

2. В случаите, когато лицето, за което се извършва разширено или 

специално проучване за надеждност, премине в друга организационна единица 

и процедурата не е приключила (срокът по чл. 52, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗЗКИ не е 

изтекъл),  новата му длъжност налага достъп до класифицирана информация до 

същото ниво на класификация за сигурност и проучването трябва да се 

извърши от същия компетентен проучващ орган, ръководителят на съответната 

организационна единица подава само ново искане за издаване на разрешение за 

достъп.  

3. В случаите, когато лицето, за което се извършва процедура по проучване 

за надеждност, премине в друга организационна единица на длъжност, която 
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налага достъп до класифицирана информация, започналата процедура не е 

приключила (срокът по чл. 52, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗКИ не е изтекъл), но 

проучването следва да се извърши от друг компетентен проучващ орган, то: 

а) процедурата по проучване за надеждност се прекратява незабавно 

поради липса на компетентност на проучващия орган и се прилага чл. 157 от 

ППЗЗКИ; 

б) съответният за организационната единица, чийто служител ще е лицето, 

компетентен проучващ орган извършва проучване по чл. 43, ал. 1 от ЗЗКИ. 

4. Когато лице в срока на издаденото разрешение за достъп заеме длъжност 

или се наложи да изпълнява задача в друга организационна единица, за които се 

изисква достъп до класифицирана информация от същото или по-ниско ниво на 

класификация за сигурност на информацията, служителят по сигурността на 

информацията/ръководителят на организационната единица следва да изпрати 

разрешението му за достъп до класифицирана информация в новата 

организационната единица след получаване на заявление от ръководителя  

и́/служителя по сигурността на информацията. Служителят който е изпратил 

разрешението за достъп  в срок до три работни дни уведомява в писмена форма 

ДКСИ и компетентните органи, осъществяващи контрол за надеждност на лицето. 

 

II. ОСЪЩЕСТВЯНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ЛИЦАТА, ПОЛУЧИЛИ 

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ.  

5. Служителят по сигурността на информацията или ръководителят на 

организационната единица незабавно информира в писмена форма ДКСИ и 

компетентните служби (компетентния проучващ орган, издал разрешението за 

достъп до класифицирана информация, както и органа, осъществяващ пряк 

контрол върху съответната организационна единица) за 

назначаване/освобождаване от длъжност на лице, притежаващо валидно 

разрешение за достъп до класифицирана информация.  

6. В случай, че за лице, притежаващо разрешение за достъп до 

класифицирана информация, се установи, че същото не отговаря на 

изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ, компетентният проучващ орган следва да 

отнеме разрешението за достъп до класифицирана информация на съответното 

основание по чл. 59, ал. 1 от ЗЗКИ. 

7. В случай, че лице с разрешение за достъп до класифицирана 

информация, в срока на валидност на същото заеме длъжност в друга 

организационна единица: 

а) контролът за надеждност на лицето се осъществява от съответните 

компетентни органи за организационната единица, чийто служител е лицето; 

б) в случай, че съответният компетентен орган установи факти и 

обстоятелства, поставящи под съмнение надеждността на лицето (по повод 

осъществяване на контрол за надеждност по чл. 166 от ППЗЗКИ или при 

провеждане на процедура по проучване за издаване на разрешение за достъп до 

класифицирана информация, започнала по искане на ръководителя на 

организационната единица, чийто служител е лицето), компетентният орган 
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незабавно изпраща релевантната информация на органа, издал разрешението за 

достъп, за предприемане на действия на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗКИ;  

в) в хипотезата на б. б) и при отнемане на разрешението за достъп до 

класифицирана информация, стартиралата процедура по проучване за 

надеждност на лицето се прекратява предвид забраната, установена в 

разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗЗКИ и се прилага чл. 157 от ППЗЗКИ. 

 

Настоящите задължителни указания отменят Задължителни указания 

относно прилагане на Закона за защита на класифицираната информация 

спрямо правоотношения в областта на персоналната и индустриалната 

сигурност, приети с Решение на ДКСИ № 62-I/06.10.2009 г. 

 

Настоящите задължителни указания се издават на основание чл. 10, ал. 1, 

т. 4 от ЗЗКИ и подлежат на незабавно изпълнение. 

 


