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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Дейност Мярка Срок за Очаквани резултати Индикатори на Стратегически и

изпълнение изпълнението други документи

1 2 3 4 5 6

ЦЕЛ 1: Защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп

1.1.1. Анализ и Подобряванена условията, Изпълнени ЗЗКИи

1.1 .Ръководна, оценка на реда и оргаяизацията по задачи и подзаконовите

експертна, контролна готовността по 30.06.2021 г. използванена меркитеза осъществен нормативни

и информационно- защитана КИ за и сигурноств ОЕ, както и контролпо документи,както

аналитичнадейност случаи на 30.12.2021 г. осъществяванена общия постиганена Директивитена

на НСЗКИ възникванена контролпо защитатана целите НАТО и Решенията

опасностот класифициранатаинформация К22- на ЕС

уврежданена изготвени

защитениот аналитични

закона интересии справки

инициира

променив

политикатаза

сигурноств

национален

мащаб

1.1.2. Провеждане ежемесечно Откриване на пропуски при К21 - изготвени ЗЗКИи

на обсъждания оценката на защита на КИ и становища и ДЗ подзаконовите

относно своевременно инициране на за промени в нормативни

констатирани адекватни промени в нормативната документи, както

пропуски в нормативната база с цел база Директивите на

анализа, оценката надеждност на системата за НАТО и Решенията

и реализирането защита на КИ на ЕС

на промени и



нови аспекти в

нормативната

база, водещи до

компрометиране

устойчивостта и

надеждността на

Националната

система за защита

наКИ

1.1.3. Участиена 1 месец след Обсъждане на констатирани К21 - изготвени ЗЗКИи

експерти в

работни срещи с

провеждане

на среща

пропуски в контрола и

набелязване мерки за

паметни

бележки с

подзаконовите

нормативни

органа по прекия подобряване на предложения за документи

контрол ДАНС и

обсъждане на

взаимодеиствието по защитата

наКИ

решаване на

поставени

пропуски в въпроси

контрола,

координацията и

взаимодеиствието

на органите от

НСЗКИ, както и

набелязване на

мерки за

подобряване

защитата на КИ в

национален

мащаб

1.1.4. постоянен Своевременноизвършванена К21 и К22 - ЗЗКИи

Своевременно статистически и аналитични изготвени ДЗ подзаконовите

въвеждане в база справки за констатирани със становища нормативни



данни на АИС-

ДКСИ на

получени данни

от извършени

проверки по

прекия контрол и

изготвяне на

периодични

справки с данни и

анализ за

констатирани

нарушения и

случаи на

нерегламентиран

достъп до КИ в

организационни

единици

1.1.5. Изготвяне

на годишен

доклад относно

цялостната

дейностпо

състояниетона

защитатана

класифицираната

информацияв

Република

България

1.1.6. Поддържане
на високо

равнище на

квалификацията

30.02.2021 г.

постоянен

нарушенияи случаи на НДКИ

Представянена обективна

картинапо прилаганитемерки

за защитана КИ и

постигнатотониво на защита

на КИ в страната

Пълноценноизползванена

капацитетана експертитеза

точна преценкана мерките,

използваниза защитана КИ в

и аналитични

справки

К22 - изготвен

годишен доклад

К13-

проведени

обучения и

брифинги

документи

ЗЗКИи

подзаконовите

нормативни

документи, както

Директивите на

НАТО и Решенията

на ЕС

ЗЗКИи

подзаконовите

нормативни

документи



на длъжностните ОЕ

лица в

Националната

система за защита

на

класифицираната

информация

1.2.Усъвършенстване 1.2.1. постоянен Усъвършенстванена К1,К2,КЗ,К5, ЗЗКИ, Правилникза

на нормативнатабаза Разработване нормативнатабаза в областта К6,К9,К10, прилаганена ЗЗКИ,

в областта проектина К11,К12 Наредби - по
регулираща защитата нормативни видовете сигурност,

на актове в областта Международни

класифицираната на защитата на споразумения, влезли

информация в КИ в сила, Актове на

националното Нато и Актове на ЕС

законодателство и в

съответствие с

международное 1.2.2. постоянен Усъвършенстванена К1,К2,КЗ,К5,
стандарти

Разработване на нормативнатабаза в областта К6,К9,К10,

мотивирани и адекватнотой прилагане К11,К12

становища по

правни въпроси от

компетентността

на ДКСИ

1.2.3. постоянен Усъвършенстванена К1,К2,КЗ,К5,

Осъществяванена нормативнатабаза в областта К6,К9,К10,

общ контролпо К11,К12

защитатана КИ

1.2.4. постоянен Усъвършенстванена К1,К2,КЗ,К5,

Анализиране нормативнатабаза в областта К6,К9,К10,

резултатитеот К11,К12

прилаганетона



нормативните

актове и

международните

договори в

областта на

защитата на КИ и

дава становища за

необходимостта

от предприемане

на съответни

национални

законодателни

мерки

1.2.5. Анализ на

опита и работата

на

международните

организациии

чуждестранното

законодателство,

извършванена

проучванияпо

въпроси от

международен

характер

1.2.6. Изготвени

проекти,

организиранеи

участие в

провежданетона

преговорипо

сключванена

постоянен

постоянен

Усъвършенстванена

нормативнатабаза в областта

и хармонизиранетой с

чуждестранното

законодателство

Усъвършенстванена

нормативнатабаза в областта

К1,К2,КЗ,К5,

К6,К9,К10,

К11,К12

К1,К2,КЗ,К5,

К6,К9,К10,

K1LK12



международни

договори за

сътрудничество

със сродни

служби и органи

за сигурност на

други държави

или

международни

организации

1.3. Изграждане на 1.3.1. постоянен Поддържанена актуалнабаза К4 -брой 1.33КИ

информационната Подобряванена данни въведенив база 2. ППЗЗКИ

база данни на комуникациятас данни на ДКСИ 3. Задължителни

аспектитепо защита организационните данни за указанияна ДКСИ за

на класифицираната единици, с цел извършени разкриване,

информация получаванена проверкив ОЕ функциониранеи

актуалниданни К5 -брой закриванена

своевременно актуализации регистратураза

(промянаРОЕ, на данни за ОЕ класифицирана

ССИ, ЗРКИ, и за информация

ЗЗРКИ, нормативната

наименование, уредба в АИС-

адрес и т.н.) ДКСИ

1.3.2. постоянен Коректноотразяванена К5 -брой 1. Стратегия за

Надграждане на постъпващата в ДКСИ актуализации управление на риска

съществуващата в информация на данни за ОЕ на ДКСИ;

ДКСИ и за 2. Стратегически план

информационна нормативната на ДКСИ 2020-2024
система, спрямо уредба в АИС-

променитев ДКСИ

нормативната

уредба, касаеща



дейността на

ДКСИ

1.3.3. Развитие на

внедренатав

ДКСИ

информационна

система

постоянен Осигуряванена надеждности

сигурностна отразенитеи

съхраняванив АИС-ДКСИ

данни, постъпващиот ОЕ

К5 -брой

актуализации

на данни за ОЕ

и за

нормативната

уредба в АИС-

ДКСИ.

1. Стратегия за

управление на риска

на ДКСИ;

2. Стратегически план

на ДКСИ 2020-2024.

1.4. Приемане,
пренасяне и

доставяне на

документи и/или

материали,

съдържащи

национална и

чуждестранна

класифицирана

информация на

територията на

Република България

Ежедневно

изпълнение на

заповяданите

маршрути. Анализ

и оптимизация на

изпълняваните

маршрути

постоянен Своевременна комуникация

между държавните

институции, както и между

физическите и юридически

лица, получили разрешение за

достъп до класифицирана

информация

К7 - (брой
пренесени

документи с

класифицирана

информация на

ОЕ)

Изпълнение на

изискванията на

ЗЗКИ, ППЗЗКИ и

Правилата за

организацията на

дейността на ДСКС

по приемане,

сортиране, описване,

съхранение пренасяне

и доставяне на

документи и/или

материали,

съдържащи

класифицирана

информация



1.5. Защитаот Извършванена 30.06.2021 г. Осигуряванепо-добразащита К8-

нерегламентиран охранително на пренасянатаКИ (брой Вътрешниправила

достъп и/или опит за обследванеи инцидентис рег.№21 от

нерегламентиран оценкана риска КИ при преноса 12.12.2018 г. за

достъп на на изпълняваните на извършванена

пренасяните маршрутиот информация) охранително

документии/или куриерските обследванеи оценка

материали, екипи на ДСКС- на риска на

съдържащи ДКСИ изпълняваните

националнаи
маршрутиот

чуждестранна
куриерскитеекипи на

класифицирана ДСКС-ДКСИ,

информация докладназапискаper.

№ СКС-

1052/22.11.2019 г.

1.6. Повишаванена Изгражданена До края на Осигуряванепо-добразащита Брой изградени Закон за защитана

нивото на системи за 2021 г. наКИ и оборудвани класифицираната

сигурносттав видеонаблюдение офиси на информация,

офисите на ДКСИ в помещениятана териториалните Директиватана

териториалните структури(от 0 НАТО, Наредбата за

структури на до 100%) систематаот мерки,

ДСКС както способи и средстваза

следва: Русе и физическасигурност

Добрич на КИ и за условията

за тяхнотоизползване

и Методикатаза

изгражданеи оценка

на средстватаи

системитеза

физическасигурност

наКИ



1.7. Създаванена
организацияза

преодоляванена

трудностии

закъсненияв

основнитедейности

на ДКСИ, свързани с

НСЗКИ

1.7.1. Създаване
на организацияза

изпълнениена

задачи в условия

на криза и/или

извънредна

обстановка

1.7.2.

Ограничаванена

физическите

контактимежду

дирекциитеи

спазванена

дистанциямежду

служителитев

дирекциите.

Използванена

служебни

телефони,

вътрешнамрежаи

мейл.

Ограничаване

участиетона

експерти в

заседаниятана

ДКСИ.

Консултациив

специални

помещенияи по

мрежи.

До края на

пандемията

До края на

пандемията

Недопусканена закъснения,

слабостии отклоненияот

нормативнитеизискванияпо

ЗЗКИ

Недопусканена закъснения,

слабостии отклоненияот

нормативнитеизискванияпо

ЗЗКИ

10

К1,К2,КЗ,К5,

К6,К7,К9,К10,

К11,К12,К21,

К22

К1,К2,КЗ,К5,

К6,К7,К9,К10,

К11,К12,К21,

К22

ЗЗКИи

подзаконовите

нормативни

документи.

Стратегияза

управлениена риска

на ДКСИ.

Стратегическиплан

на ДКСИ 2020-2024
Заповедина МЗ,

НОЩ и РЗИ-София

относно

противоепидемичните

мерки.

Заповедна

председателяна

ДКСИ№ 3-
374/05.11.2020 г.



1.7.3. Ежедневно

измерване

температуратана

служителитеот

администрацията

на ДКСИ при

идване на работа

от дежурнияпо

охрана, с цел

недопусканев

сградатана

заболели със

симптоми.

Дезинфектиранеи

редовно

проветряванена

работните

помещения.План

за ваксиниране.

До края на

пандемията

Създаванена подходящи

условияза

ограничаване/предотвратяване

разпространениетона Ковид в

ДКСИ.

Графициза

дезинфектиране

на помещенияи

коридорина

ДКСИ

Заповедина МЗ,

НОЩ и РЗИ-София

относно

противоепидемичните

мерки;

Заповедна

председателяна

ДКСИ№ 3-
374/05.11.2020 г.

ЦЕЛ 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

п



2.1. Разработва и внася за

приемане от МС проекти на

нормативни актове в областта

на видовете сигурност на КИ

2.2. Работа като експертен

орган по видовете сигурност

с организационните единици

2.1.1. Участиена

експертиот ДКСИ в

обсъжданена всички

промении допълнения

към ЗЗКИ и

подзаконовитеактове

по видоветесигурност

2.1.2. Активно участие

на експерти от ДКСИ в

междуведомствени

работни групи по

промени в ЗЗКИ,

ППЗЗКИ, наредбите по

различните видове

сигурност

2.2.1. Провежданена
семинари за изясняване

нови аспекти от

нормативнабаза, както

и за актуализиранена

обучението и

подготовкатана

експертниясъстав по

защитатана

националнатаи

чуждестраннатаКИ

постоянен

постоянен

ежегодно

12

Създаванена

нормативни

изисквания,

осигуряващи

ефективназа

защитана КИ по

видовете

сигурност

Подобряване

взаимодеиствието

между

институциитепри

констатирани

нарушенияи

НДКИ, както

набелязване

превантивни

действия

Методическо

ръководствои

подпомаганеССИ

в ОЕ по

прилаганетона

мерките за защита

на КИ по видовете

сигурност

(националнаи

чуждестраннаКИ)

К21 - направени
оценки за

промени и

допълнения

К21 - изготвени

предложения

К16иК13-

проведени

консултации и

обучения

ЗЗКИи

подзаконовите

нормативни

документи

ЗЗКИи

подзаконовите

нормативни

документи

ЗЗКИи

подзаконовите

нормативни

документи, както

Директивите на

НАТО и

Решенията на ЕС



2.2.2. Участие на постоянен Подпомагане К14 - изнесени ЗЗКИи

експерти от ДКСИ в ЗРКИ и ССИ в ОЕ лекции - по теми подзаконовите

обучения по защита на по прилагането на и часове нормативни

КИ по видовете мерките за защита документи

сигурност на КИ по видовете

сигурност

2.3. Организираи осигурява 2.3.1. Извършванена постоянен Оценкана К21 - изготвени ЗЗКИи

функционирането на посещения на РКИ на състоянието на ОЕ предложения при подзаконовите

регистратурите в областта на НАТО и РКИ на ЕС с и прилаганите необходимост нормативни

международните отношения, цел оценка на мерките мерки за защита документи, както

както и организира, за защита на на КИ на ЕС и КИ Директивите на

контролира и отговаря за класифицираната на НАТО НАТО и

изпълнението на информация на НАТО и Решенията на ЕС

задълженията за защита на ЕС /дългосрочна

КИ, съдържащи се в постоянна цел/

международните договори,

по конто Република България

е страна

2.3.2. Извършванена постоянен Осигуряване К21 - изготвени ЗЗКИи

дейности по сертифицирането протоколи и ДЗ подзаконовите

акредитиране и на КИС за работа нормативни

преакредитиране на на КИ на НАТО и документи, както

КИС за работа с КИ на ЕС Директивите на

чуждестранна КИ, КИ НАТО и

на НАТО и КИ на ЕС и Решенията на ЕС

точки на присъствие на

КИС на НАТО и КИ на

ЕС

13



2.4. Разработваи внася за

приемане от МС проекти на

нормативни актове в областта

на видовете сигурност на КИ

2.5. Работа като експертен

орган по видовете сигурност

с организационните единици

2.4.1. Участиена

експертиот ДКСИ

в обсъжданена всички

промении допълнения

към ЗЗКИ и

подзаконовитеактове

по видоветесигурност

2.4.2. Активно участие

на експерти от ДКСИ в

междуведомствени

работни групи по

промени в ЗЗКИ,

ППЗЗКИ, наредбите по

различните видове

сигурност

2.5.1. Провеждане на

семинари за

изясняване новите

аспекти от

нормативната база,

както и за

актуализиране на

обучението и

подготовка на

експертния състав по

защита на националната

и чуждестранната КИ

постоянен

постоянен

постоянен

14

Усъвършенстване

и развитиена

нормативнатабаза

по защитатана КИ

Усъвършенстване

и развитиена

нормативнатабаза

по защитатана КИ

Осъществяванена

ефективен

диалог и

постиганена

високи резултати

в областта.

Установяванена

актуалното

състояниена

систематаза

защитана КИ,

изграденавъв

всяка

организационна

К1,К2,КЗ,К4,

К5,

К6,К9, К10

К1,К2,КЗ,К4,

К5,

К6,К9, К10

К1,К2,КЗ,К5,

К6,К9,К10,К11,

К12

ЗЗКИ, Правилник

за прилаганена

ЗЗКИ, Наредби -
по видовете

сигурност

ЗЗКИ, Правилник

за прилагане на

ЗЗКИ, Наредби -
по видовете

сигурност

ЗЗКИ, Правилник

за прилагане на

ЗЗКИ, Наредби

- по видовете

сигурност,

Международни

споразумения,

влезли в сила,

Актове на Нато и

Актове на ЕС



2.6. Повишаванена защитата
по видоветесигурноств

офисите и помещениятана

ДКСИ

2.5.2. Популяризиране на

дейността на ДКСИ,

произтичаща от

изпълнението на ЗЗКИ,

чрез организиране на

пресконференции,

семинари, работни срещи

и официалната страница

на ДКСИ

2.6.1.Изграждане на

система за

пожароизвестяване в

следните куриерски

сектори и пунктове:

Плевен, Русе и Велико

Търново

2.6.2. Въвежданена
софтуер и хардуер,

осигуряващи

минимизиранена

рисковетеза технически

постоянен

До края на

2021 г.

До края на

2021 г.

15

единица - обект на

контрол.

Организиране на

протоколни

мероприятия,

публикуване на

актуална

информация на

сайта на ДКСИ

Осигуряване по-

добра защита на

КИ

Осигуряване по-

добра защита на

КИ

Планиране и

организиране на

мероприятиата с

цел постигане на

максимални

резултати (брой)

Изградени нови

системи в

споменатите

куриерски

сектори (0-100%)

Въведен нов

софтуер и

хардуер (0-100%)



сривове в изградените

собствени мрежи на

ДКСИ.

ЦЕЛ 3: Усъвършенстванс на системата за обучение по защита на класифицираната информация с цел изграждане

насъзнаниезасигурпос! средлшцпа, ангажирани но ЗЗКИ • •*-.

1

3.1. Усъвършенстванена
провежданотоот експерти на

ДКСИ обучение в областта на

защитатана класифицираната

информация

3.1.1. Активноучастие
на експертиот ДКСИ

в консултациии

обученияпо защитана

КИ по видовете

сигурност

3.1.2. Актуализиранеи
усъвършенстванена

учебнитепрограмии

презентациитена

провежданитекурсове

за обучениекато

непрекъснатпроцес и

ангажиментна

Комисиятаи

експертниясъстав

j

ежемесечно

ежегодно

16

Г :~гг~[~~5—j
К13,К14иК16

изнесенилекции,

консултациии

методическо

ръководство

ЗЗКИ и

подзаконовите

нормативни

документи

Подпомагане

ЗРКИ и ССИ в

усвояванетона

изискванията

за защитана

КИ по видовете

сигурност

Отразяванена

промениили

нови

изискванияв

нормативните

актове, както и

по тяхното

прилагане

К14 - направени
промени в

програми и

презентации (по

теми и по часове)

ЗЗКИи

подзаконовите

нормативни

документи



3.2. Усъвършенстване на

провежданото от експерти на

ДКСИ самостоятелно

обучение в областта на

защитата на

класифицираната

информация.

3.1.3. Оптимизиране на
провежданото от

ДКСИ обучение в

областта на защитата

на класифицираната

информация в

условията на кризи или

извъндредни ситуации

(Ковид-19)

3.2.1. Издигане

равнищетона

експертната

подготовкана

обучаващияекип на

ДКСИ.

Непрестанно

актуализиранеи

усъвършенстванена

учебнитепрограмии

презентациитена

провежданитекурсове

за обучение.

Развитиена

практическатастрана

на обучениеточрез

казуси,

ситуационниигри,

анкети др.

До края на

съответната

кризаили

извъндредна

ситуация.

периодично

17

Въвежданена

ограниченияза

брой обучавани

в курсове.

Увеличаванена

броя на

курсовете.

Високо ниво на

компетентност

и

представянена

обучаващия

екип на ДКСИ.

Поддържанена

учебни

програмии

презентации,

съобразенис

действащата

нормативна

уредба.

К13,К14иК16

К14-брой

изготвени,

актуализирании

изнесенилекции

и

презентации(по

теми и по часове)

К17-

удовлетвореност

на обучаваните

от провежданите

обучения

(резултатиот

социологически

проучвания)-по

скала

Заповеди на МЗ,

НОЩ и РЗИ-София

относно

противоепидемичните

мерки;

Заповед на

председателяна

ДКСИ№ 3-
374/05.11.2020 г

1.33КИ

2. ППЗЗКИ

3. Задължителни
указания на ДКСИ

относно обучение на

лицата в областта на

ЗКИ

4. Задължителни
указания на ДКСИ за

пренасяне на

документи и /или

материали,

съдържащи

класифицирана

информация чрез

куриери - служители

в организационни

единици и др.



3.3. Организационно развитие 3.3.1.Разнообразяване Периодично Модерно и К13 - брой 1.33КИ

на обучението на формите и темите ефективно проведени 2. ППЗЗКИ

на обучениетои провеждане обученияи 3. Задължителни

обхващанев него на на обучениепо брифинги указания на ДКСИ

максималенброй лица ЗКИ. К15 - брой относно обучение на

с отговорности по Длъжностните обучени лица лицата в областта на

защита на лица по ЗЗКИ К16 - брой ЗКИ

класифицираната даса осъществени 4. Задължителни

информация. преминали курс консултации и указания на ДКСИ за

Развитие на кратки за обучение в методическо пренасяне на

форми на обучение - ДКСИ. ръководство документи и /или

текущо, тематично, Ефективно материали,

функционално. обучение по съдържащи

Развитие на ЗКИ от страна класифицирана

обучението в на обучаващите информация чрез

обучаващите организации, куриери - служители

организации, одобрени отговарящо на в организационни

от ДКСИ, чрез изискванията единици и др.

контрол, методическа на закона и

помощ по създаването нуждите на

на учебни обучаемите.

програми и

провеждането на

курсове.
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ЦЕЛ 4: Подобряване на

мисията и функциите

1

4.1. Осигуряване на

ефективна и ефикасна

система за управление на

човешките ресурси в ДКСИ,

чрез планиране,

прогнозиране и адаптиране

към променящите се условия

4.2. Осигуряване на

необходимите финансови

средства

институционалния и административен капацитет на ДКСИ за успешно изпълнение на

4.1.1. Развитиена

способностиза

устойчивостна

систематаза

управление,подбор,

развитиеи поддържане

на висока

компетентностна

персоналав ДКСИ.

Изгражданеи

поддържанена работна

среда, която повишава

доверието,мотивацията

и удовлетвореносттана

служителитев ДКСИ.

Икономично,ефективно

и прозрачно

изразходванена

финансовисредства

постоянен

постоянен

19

Високо ниво на

професионална

подготовкана

кадрите.

Устойчиваи добра

работнасреда.

Мотивирании

удовлетворени

служители.

Правилнои

коректно

планиранеи

отчитанена

финансовите

средства. Добро

стопанисванеи

правилно

разпределениена

активите.

К18-брой

проведени

конкурсиза

назначаванеот

общатаи

специализирана

администрация

на ДКСИ

К20 - резултати

от одити,

проверки и

осъществен

контрол върху

финансово-

счетоводната

дейност и

управлението на

собствеността на

ДКСИ

6

1.33КИ

2. УПДКСИНА;
3. Закон за

държавния

служител

4. Закон за МВР;

4. Кодекс на труда

5. Вътрешни
правила за УЧР и

др.

ЗПФ, ЗБ,

ЗФУКПС, Закон

за счетоводството

ЗДСС, Вътрешни

нормативни

актове на ДКСИ



4.3. Осигуряванена
ефективнаорганизацияв

документооборотана ДКСИ

4.3.1 Оптимизиранена

времето за обработване

на материалитеи за

изготвяне на справки,

необходимив дейността

на ДКСИ и нейната

администрация

постоянен Подобряванена

организациятаи

качеството на

обслужване в явно

деловодство чрез

по-пълноценно

използване на

електронния

документооборот

К19-брой

обработени

документи в

деловодната

дейност на

ДКСИ

4.4. Изграждане на авторитет

и представителност на

дейността на ДКСИ пред

обществото и чуждестранни

партньори

4.4.1. Популяризиране
на дейносттана ДКСИ,

чрез организиранена

пресконференции,

семинари, работни

срещи и официалната

страницана ДКСИ

постоянен

Организиранена

протоколни

мероприятия,

публикуванена

актуална

информацияна

сайта на ДКСИ

Реализиранена

взаимодействиес

други ведомства

от ДКСИ при

организиранена

представителната

и протоколната

дейност на

Комисията

(брой)

4.5. Осигуряване на работния

процес на ДКСИ в условията

на кризи

4.5.1. Изпълнениена

общодържавнитемерки

за противодействиена

кризата. Изпълнениена

собствениконкретни

мерки, въведенисъс

заповедна председателя

на ДКСИ

постоянен

Непрекъснатостна

работнияпроцес.

Запазванена

качество,

ефективности

ефикасностна

работните

дейности.

всички

Заповедипо

линия на кризисен

щаб, отговорните

държавни

институциии

заповедина

председателяна

ДКСИ.
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