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Приложение № 2  

 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ  

за защита на класифицираната информация при изпълнение на  

договора  

 

1. Лица, отговорни за защитата на класифицираната информация, 

предоставена/разработена във връзка с изпълнение на договора:  

1.1 От страна на Възложителя, лицето по чл. 105 от ЗЗКИ, което организира 

контрола по спазване на разпоредбите на Закона за защита на класифицираната 

информация и актовете по неговото прилагане, и консултира Изпълнителя, 

е ……………………………………………………………………………… – служител в административното звено по 

сигурността на Възложителя.  

1.2 От страна на Изпълнителя лицето, което отговаря за прилагането на мерките 

за защита на класифицираната информация при изпълнение на договора и оказва 

съдействие на служителят в административното звено по сигурността на 

информацията на Възложителя при изпълнение на задълженията му по договора, е 

ръководителят на организационната единица (фирмата) и служителят по сигурността 

на информацията (ССИ) във фирмата.  

1.3 Лица, имащи достъп до класифицираната информация във връзка с 

изпълнение на договора:  

1.3.1 От страна на Възложителя лицата, ангажирани с подготовката, контрола 

и изпълнението на договора, съгласно приложен списък.  

1.3.2 От страна на Изпълнителя, лицата пряко ангажирани с изпълнение на 

договора, съгласно приложен списък, съдържащ име, презиме фамилия, ЕГН, № на 

РДКИ, ниво на достъп, валидност и дейност, която изпълняват.  

1.4 В случай на неспазване на изискванията по индустриална сигурност, лицата 

по т. 1.3.2, ръководителят на организационната единица (фирмата) и ССИ във 

фирмата, носят административно наказателна отговорност, съобразно тежестта на 

извършеното деяние.  

2. Компетентна служба за сигурност по чл. 11, ал. 2 и 3 от ЗЗКИ във връзка с  

чл. 10, ал. 2, т. 2 и 4 от Наредбата за общите изисквания за гарантиране на 

индустриалната сигурност (НОИГИС) е административното звено по сигурността на 

Възложителя.  

3. Задължения на Изпълнителя по прилагане специфични изисквания за защита 

на класифицираната информация:  

3.1 Да защитава предоставената/разработената класифицирана информация във 

връзка с изпълнение на договора, спазвайки изискванията на Глава шеста от ЗЗКИ и 

настоящите изисквания.  

3.2 Да използва предоставената/разработената класифицирана информация само 

за цели, свързани с предмета на договора.  
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3.3 Да не размножава класифицирана информация, предоставена/разработена 

във връзка с изпълнение на договора, без писмено съгласие от служителя в 

административното звено по сигурност на информацията на Възложителя.  

3.4 Да не предоставя класифицирана информация, предоставена/разработена във 

връзка с изпълнение на договора на трета страна, без писмено съгласие на 

Възложителя.  

3.5 В рамките на 5 (пет) работни дни след подписването на договора, да 

предостави на Възложителя списък на лицата, пряко ангажирани с изпълнението на 

договора, който е неразделна част от същия. Към списъка да се приложат копия на 

удостоверение за сигурност (УС) на фирмата и разрешенията за достъп до 

класифицирана информация (РДКИ) на лицата, непосредствено ангажирани с 

изпълнение на договора.  

3.6 Да поддържа актуален списък на лицата по т. 1.3.2 и следи за валидността на 

РДКИ и удостоверението за сигурност на Изпълнителя. При последващо подаване на 

документи за издаване (потвърждаване) на УС или РДКИ, не по-малко от четири 

месеца преди изтичане на срока им на валидност, да се подготвят и изпратят до 

Възложителя необходимите документи за проучване по реда на чл. 40 и чл. 97 от 

ЗЗКИ.  

3.7 Да откаже достъп до класифицирана информация на всяко лице, което не 

отговаря на изискванията на чл. 3 от ЗЗКИ, стриктно спазвайки принципът 

„необходимост да се знае“.  

3.8 Всички лица по т. 1.3.2 да подпишат декларация, с която се задължават да не 

разгласяват класифицирана информация, станала им известна във връзка с изпълнение 

на споразумението и да носят отговорност при нерегламентиран достъп до нея. Копия 

от декларациите да бъдат изпратени до Възложителя.  

3.9 Незабавно да уведомява Възложителя за всеки опит, осъществяване или 

съмнение за извършване на нерегламентиран достъп до класифицирана информация по 

договора.  

3.10 Незабавно да уведомява Възложителя за настъпили промени в 

обстоятелствата, послужили за издаване на удостоверението за сигурност по чл. 100 от 

ЗЗКИ.  

3.11 При поискване да осигури незабавен достъп на представители на 

Възложителя до местата за съхраняване на класифицираната информация за проверка, 

както и при разследване във връзка с допуснати пропуски по опазване на 

класифицираната информация по договора.  

3.12 В изпълнение на чл. 17 от НОИГИС, след приключване на договора, в срок 

до 10 (десет) работни дни, да върне на Възложителя класифицираната информация, 

получена/създадена по време на преговорите, сключването или изпълнението на 

договора, освен ако Възложителят е дал съгласие за задържането й.  

4. Специфичните изисквания за защита на класифицирана информация при 

изпълнение на договора са задължителни и за всички подизпълнители (ако има 

такива).  



 

3/3 

5. Задължение на Възложителя по осъществяване на контрол на прилагането 

специфични изисквания за защита на класифицираната информация по договора от 

Изпълнителя и консултирането му:  

5.1 Чрез служителя в административното звено по сигурността на 

информацията на Възложителя, да осъществява контрол по прилагането от 

Изпълнителя на специфичните изисквания за защитата на класифицираната 

информация, залегнали в договора, като при констатиране на неизпълнение на някое 

тях:  

5.1.1 Да поставя срок за отстраняване на пропуските, а при неспазване на 

сроковете за отстраняването им, да предприема действия за едностранно прекратяване 

на договора.  

5.1.2 Да предприема действия за прекратяване на договора, ако неизпълнението 

им е довело до нерегламентиран достъп до класифицирана информация.  

5.2 Да консултира Изпълнителя при изпълнение на договора, по отношение 

защитата на класифицираната информация.  

6. Страните си взаимодействат на основата на коректността и взаимно зачитане 

на интересите, в съответствие с целта и принципите на ЗЗКИ.  

7. При виновно неизпълнение на задълженията, свързани със специфичните 

изисквания за защита на класифицираната информация при изпълнение на договора и 

при отказ да се окаже съдействие на служителя по т. 1, Изпълнителят носи 

административна отговорност съгласно Закона за защита на класифицираната 

информация.  

8. За всички неуредени случаи, свързани със защита на класифицираната 

информация, получена от Възложителя или създадена в хода на преговорите, 

сключването или изпълнението на договора, се прилагат разпоредбите на ЗЗКИ и 

актовете по неговото прилагане.  

 

СЪГЛАСУВАНО: 

Служител по сигурността на информацията  

 Любомир Трифонов  

……….……….2020 г.  
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