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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА 

                                   1202 СОФИЯ, ул. „Козлодуй“ № 4 

тел.: +3592 9333 600; факс: +3592 9873 750; e-mail: dksi@dksi.bg 

 

 

 
   

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 основание чл. 10, 

ал. 1, т. 4 от ЗЗКИ въз основа на Решение на ДКСИ № 44-I-15/16.06.2022 г. 

издава ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ относно начина на съхраняване и 

предоставяне на информацията за допълнително пенсионно осигуряване 

на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване до 

задължените по ЗЗКИ субекти в следните насоки: 

 

I. Задължения на Националния осигурителен институт /НОИ/  
1. При изпълнение на задължението си да събира осигурителните 

вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване на лицата по 

чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, НОИ съхранява 

информация във връзка с това.  

2. Информацията, която се съхранява в НОИ за тези лица, независимо 

от нейния характер (класифицирана или некласифицирана) при постъпването 

й попада в обхвата на раздел II, т. 4 от Списъка на категориите информация, 

подлежаща на класификация като държавна тайна по Приложение № 1 към 

чл. 25 от ЗЗКИ.Спазвайки критериите за класифициране на информацията, 

установени в чл. 46 от ППЗЗКИ, лицето - автор на съответния документ                 

(чл. 31 от ЗЗКИ) - служител в НОИ, който подписва документа, следва да 

класифицира тази информация, като й определи ниво на класификация и 

постави съответен гриф за сигурност.  

3. НОИ съхранява класифицираната информация по т. 2 в регистратури 

по смисъла на ЗЗКИ, отговарящи на изискванията за сигурност, съответни на 

най-високото ниво на класификация за сигурност. Електронният регистър, в 

който се съхранява базата данни за осигурените лица по т. 1, трябва да 

отговаря на изискванията за изграждане и експлоатиране на комуникационни 

и информационни системи, регламентирани в Закона за защита на 

класифицираната информация и подзаконовите актове по неговото прилагане.  
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4. С цел изпълнение на разпоредбата на чл. 128, ал. 2 от КСО от страна 

на пенсионноосигурителните дружества /ПОД/НОИ следва предварително 

(преди превеждане на осигурителните вноски) да определи характера на 

съхраняваната от него до момента на влизане в сила на настоящите 

задължителни указания информация за лицата по т. 1, която ще бъде 

изпращана на всяко едно пенсионноосигурително дружество.  

5. Независимо от предварителната преценка за характера на 

информацията по т. 4 НОИ определя за всеки конкретен случай дали данните, 

които изпраща до ПОД, представляват класифицирана информация по 

смисъла на ЗЗКИ и какво е нейното ниво на класификация за сигурност.  

6. Информацията за лицата по т. 1, които се осигуряват в едно 

пенсионноосигурително дружество, НОИ класифицира или некласифицира 

съобразно принципа, заложен в чл. 47 от ППЗЗКИ,че информацията се 

класифицира според собственото си съдържание, а не според класификацията 

на информацията, на която се базира, или на информацията, за която се 

отнася. Преценката относно характера на информацията, която НОИ ще 

изпраща на всяко едно пенсионноосигурително дружество, съгласно чл. 31, 

ал. 1 от ЗЗКИ е в правомощието на лицето - автор на съответния документ - 

служител в НОИ, който подписва документа.  

7. При предварителната преценка относно характера на информацията 

по т. 4, както и при всеки отделен случай, когато НОИ изпраща информация 

за лицата по т. 1 на ПОД, следва да се държи сметка за кумулативното 

наличие на критериите за класифициране на информацията, установени в чл. 

46 от ППЗЗКИ, а именно:  

а) попада ли информацията в обхвата на Списъка на категориите 

информация, подлежащи на класификация като държавна тайна по 

Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ;  

б) налице ли са обществени интереси, които подлежат на защита по 

смисъла на ЗЗКИ;  

в) съществува ли заплаха или опасност от увреждане на тези интереси и 

в каква степен;  

г) дали нерегламентиран достъп до тази информация ще създаде 

опасност за посочените интереси.  

8. НОИ изпраща на ПОД информацията за лицата по т. 1 по ред, 

определен на основание чл. 128, ал. 3 от КСО от управителя на НОИ и 

председателя на ДКСИ съгласно приложение -неразделна част от настоящите 

задължителни указания. 

 

II. Задължения на пенсионноосигурителните дружества  
9. В зависимост от предварителната преценка на НОИ по т. 4 всяко 

ПОД, на което НОИ ще изпраща информацията за лицата по т. 1 като 
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класифицирана, следва да предприеме необходимите действия за нейното 

обработване и съхраняване, а именно:  

а) да се определи пред ДКСИ като организационна единица и да се 

посочи ръководителят на организационната единица;  

б) ръководителят на организационната единица на основание чл. 37 от 

ЗЗКИ да изготви списък на длъжностите и задачите, за които се изисква 

достъп до класифицирана информация държавна тайна;  

в) да се назначи служител по сигурността на информацията;  

г) да се изгради и открие регистратура по смисъла на ЗЗКИ;  

д) всички лица, които ще имат достъп до класифицираната 

информация, трябва да са проучени и да имат издадено разрешение за достъп 

до съответно ниво на класификация за сигурност.  

В тези случаи електронният регистър, в който се съхранява базата данни за 

осигурените лица по т. 1, трябва да отговаря на изискванията за изграждане и 

експлоатиране на КИС, регламентирани в Закона за защита на 

класифицираната информация и подзаконовите актове по неговото прилагане. 

10. Ако НОИ, съгласно предварителната преценка по т. 4 за характера 

на информацията, ще изпраща на ПОД тази информация като 

некласифицирана, не е необходимо изпълнение на изискванията по т. 9, тъй 

като съответното ПОД не придобива качеството на организационна единица 

съгласно § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗЗКИ.  

11. В случаите на т. 10, с оглед формалното изпълнение на разпоредбата 

на чл. 128, ал. 2 от КСО и в контекста на законовия принцип, че в 

регистратури по смисъла на ЗЗКИ се съхранява класифицирана информация, 

съответното ПОД трябва само да създаде условия за съхраняването на 

информацията за лицата по т. 1 в регистратури при съобразяване с 

изискванията за физическа сигурност.  

 

 

Настоящите задължителни указания подлежат на незабавно изпълнение 

и отменят Задължителни указания относно начина на съхраняване и 

предоставяне на информацията за допълнително пенсионно осигуряване на 

лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване, приети с 

Решениe на ДКСИ № 134/05.05.2004 г.  
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Приложение към т. 9  

 

Ред за предоставяне на данни относно 

осигурителните вноски за допълнително 

задължително пенсионно осигуряване на лицата 

по чл. 4, ал. 1, т. 4 от КСО  

 

1. В случай на предоставяне от НОИ на ПОД на данни за 

осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от КСО като некласифицирана 

информация, изпращането става по електронен път или чрез магнитни 

носители при спазване на правилата за защита на личните данни на лицата.  

2. В случай на предоставяне от НОИ на ПОД на данни за 

осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от КСО като класифицирана 

информация, изпращането става по ред, определен в Закона за защита на 

класифицираната информация и Правилника за прилагане на Закона за 

защита на класифицираната информация и е в зависимост от нивото на 

класификация за сигурност на изпращаната информация, а именно:  

а) Документи, съдържащи класифицирана информация с ниво на 

класификация „Строго секретно” се пренасят само чрез специалната 

куриерска служба.  

б) Документи, съдържащи класифицирана информация с ниво на 

класификация „Секретно” или „Поверително”, се пренасят чрез специалната 

куриерска служба или упълномощен куриер от НОИ.  

в) Документи, съдържащи класифицирана информация с ниво на 

класификация „За служебно ползване", се пренасят чрез специалната 

куриерска служба, упълномощен куриер от НОИ, чрез автоматизирани 

информационни системи или мрежи или по пощата.  

3. Когато за пренасянето на данни за осигурителните вноски за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 1, 

т. 4 от КСО като класифицирана информация независимо от нейното ниво на 

класификация се използват автоматизирани информационни системи или 

мрежи, същите следва да са сертифицирани по чл. 91 от ЗЗКИ и при спазване 

на установените изисквания за защита на класифицираната информация.  

 


