
Държавна комисия по сигурността на информацията 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ЗКИ ОТ 

СЛУЖИТЕЛЯ ПО СИГУРНОСТТА 

НА ИНФОРМАЦИЯТА 



Държавна комисия по сигурността на информацията 

Нормативна уредба 

• Закон за защита на класифицираната информация  

(чл. 22, ал. 1, т. 12) 

• Правилник за прилагане на Закона за защита на 

класифицираната информация (чл. 158 и 159)  

• Задължителни указания на ДКСИ 



Държавна комисия по сигурността на информацията 

Обучаващи органи 

Държавната комисия по сигурността на информацията 

• провежда обучение на лицата, определени за заемане на 

длъжността служител по сигурността на информацията и 

осъществява общото ръководство и контрол по цялостната 

дейност на обучение за работа с класифицирана 

информация 



Държавна комисия по сигурността на информацията 

Обучаващи органи 

Служителят по сигурността на информацията 

• провежда обучение в организационната единица на: 

- ръководителя на организационната единица 

- служителите с достъп до класифицирана информация 

- кандидатите за сключване или изпълнение на договор 



Държавна комисия по сигурността на информацията 

Цели на обучението 

• познаване на закона и подзаконовите актове 

• усвояване на специфични професионални знания 

• придобиване на практически умения за работа с 

класифицирана информация 



Държавна комисия по сигурността на информацията 

Видове обучения 

• първоначално 

• функционално 

• текущо 

• тематично  



Държавна комисия по сигурността на информацията 

Първоначалното обучение 

има задължителен характер и се провежда на всички 

лица с оглед заемане на определена длъжност или за 

изпълнение на конкретна задача, свързана с достъп до 

класифицирана информация 



Държавна комисия по сигурността на информацията 

Организиране на обучение 

• вид и тема на обучението 

• дата и място на провеждане 

• програма 

• списък на участниците в обучението 

• лектори / водещи практически занятия 

• техническо осигуряване (зала, компютър, мултимедиа, 

микрофон, презентации и др.) 

• заповед на ръководителя 



Държавна комисия по сигурността на информацията 

Задължителни теми за първоначално 

обучение по ЗКИ 
• Рискови фактори в областта на защитата на класифицираната 

информация. 

• Национална система за защита на класифицираната информация. 

• Понятие за организационна единица. 

• Видове защита на класифицираната информация. 

• Действия в случай на нерегламентиран достъп до класифицирана 

информация. 

• Контрол на дейността по защита на класифицираната информация. 

Условия и ред за извършване на проверките по прекия контрол. 

• Административнонаказателна отговорност. 



Държавна комисия по сигурността на информацията 

Изпитен тест и оценяване 
 

 

• Всяко първоначално обучение завършва с тест за проверка 

на знанията. 

• За успешно преминато обучение се счита това, при което 

обучаемият е отговорил вярно на не по-малко от 70% от 

въпросите в теста. 



Държавна комисия по сигурността на информацията 

Приложение № 19 

към чл. 159, ал. 3 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБУЧЕНИЕ 

ПО ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

Служителят по сигурността на информацията на ..........................................................  

     (име на организационната единица)  

издава настоящото на   ...................................................................., ЕГН.......................... ,  

   (трите имена на лицето) 

в уверение на това, че е завършил(а) курс за обучение по защита на класифицираната 

информация. Същият(та) може да има достъп до ниво на класифицирана информация 

................................................ 

(ниво на класификация) 

 

    Подпис: ___________ 

                                (фамилия) 

    Печат: 

(дата на издаване) 

(място на издаване) 



Държавна комисия по сигурността на информацията 

Удостоверение за завършено първоначално 

обучение  

 

• Удостоверението се издава от обучаващия орган по 

установения образец; 

• Удостоверението е личен документ и се съхранява от всеки 

служител; 

• Копие на удостоверението може да се съхранява от 

служителя по сигурността на информацията. 

 

 



Държавна комисия по сигурността на информацията 

Приложение № 18  

към чл. 159, ал. 3 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Подписаният................................................................ 

 

Декларирам, че съм преминал курс по първоначално/текущо обучение в областта на 

сигурността на класифицираната информация, познавам правилата за нейната защита и ще 

опазвам класифицираната информация до изтичането на сроковете за защитата й по чл. 34 

от ЗЗКИ.  

 

Дата: 

 

Подпис:……….. 

 

Подпис:……….. 

(на служителя по сигурността на информацията) 



Държавна комисия по сигурността на информацията 

Функционалното обучение 

 

е насочено към трайно усвояване на знания и умения за 

изпълнение на конкретни функционални задължения 

или на конкретна задача (за служител по сигурността на 

информацията, завеждащи регистратури, куриери и др.) 



Държавна комисия по сигурността на информацията 

Текущото обучение 

 

е надграждащо по отношение на първоначалното 

обучение и съдържанието му се определя за всеки 

конкретен случай с оглед поставените пред обучаемите 

цели. 



Държавна комисия по сигурността на информацията 

текущо обучение се провежда: 

 

- при изменение на нормативната уредба 

- по указание на ДКСИ и/или от органа по прекия контрол 

- при констатиране на нарушения при защитата на 

класифицираната информация 

- спрямо лица, които не са работили с класифицирана 

информация повече от една година 



Държавна комисия по сигурността на информацията 

Приложение № 20  

към чл. 159, ал. 6 

РЕГИСТЪР 

  

за отчет на проведено обучение в областта на сигурността на лицата, допуснати за работа с 

класифицирана информация в (организационна единица/звено) 

 

 

 
№ Име, презиме, 

фамилия, ЕГН 

Длъжност и 

организационно 

звено 

Ниво на 

разрешение 

Вид на 

обучението 

Дата на 

провеждане 

Подпис на лицето 

преминало 

обучението 

1 Иван Иванов 

Иванов, 

ЕГН 0000000011  

гл. експерт в 

дирекция 

“Сигурност” 

Строго 

секретно 

Първоначално – 

проведено от 

ССИ 

20.1.2018г.    

2 Петър Петров 

Петров 

ЕГН 0000000012 

 

 

мл. експерт в 

дирекция ЧРУМД 

Поверително Текущо – 

преминато в 

ДКСИ 

30.08.2019 г. 

3  

 

 


