СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ
СИСТЕМИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА
КОНТРОЛ
№ Организация/потребител
Бележки и предложения
Приети/неприети
Мотиви
/вкл. начина на получаване на
предложението/

1.

lslilova
получено 1. Предложение за съгласуваност с Инструкция
Не се приема
предложение чрез добавяне
на нов коментар от друг Съществува
известна
несъгласуваност
при
потребител
определянето на мерките за информационна защита
в проекта на Наредба и Инструкция № Із-3025 от
21.12.2010 г. за условията и реда за определяне на
стратегическите зони на стратегическите обекти и
зоните, свързани с изпълнението на стратегическите
дейности от значение за националната сигурност.
Например, съгласно Инструкцията (чл. 4),
ръководителите са длъжни да изискат от органите на
МВР или служба „Военна полиция“ - МО в рамките
на тяхната компетентност да извършат охранително
обследване на обекти или дейности с цел
определяне и на мерките, гарантиращи неговата
информационна
защита.
Резултатът
от
проведеното
охранително
обследване
и
предложените мерки за защита се съгласуват с
ДАНС и след положително становище стават
задължителни за изпълнение (чл. 5).
Считам, че трябва да се извърши необходимото за
съгласуване на двата акта - Инструкцията с проекта
на Наредба.

В проекта на Наредба за условията и реда за
определяне на мерките за защита на
информационните и комуникационните системи
на стратегическите обекти от значение за
националната сигурност и за осъществяването на
контрол е посочено, че същата се издава на
основание чл. 40а, ал. 4 от Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“ (ЗДАНС), като
се приема с Постановление на Министерския
съвет.
В
Глава
втора
от
Наредбата
е
рагламентирано,
че
ръководителите
на
стратегическите
обекти
и
възлагащите
стратегически дейности, които са от значение за
националната сигурност, определят системите с
критично значение за дейността след изготвяне
на оценка и план за управление на рисковете за
сигурността, като предвидените в проката на
Наредба мерки за информационна защита се
определят именно за тези системи. Описание на
определените мерки се изпраща на председателя
на Държавна агенция „Национална сигурност“
(ДАНС).
Инструкция № Із-3025 от 21.12.2010 г. за
условията и реда за
определяне
на
стратегическите зони на стратегическите обекти
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и зоните, свързани с изпълнението на
стратегическите дейности от значение за
националната сигурност, е издадена на
основание чл. 43, ал. 2 от Правилника за
прилагане на ЗДАНС от министъра на
вътрешните работи и председателя на ДАНС.
С Инструкцията се цели въвеждането на
ограничителен режим на достъпа и определяне
на мерките, гарантиращи физическата и
информационната защита на стратегическия
обект или дейност и в частност на определените
от ръководителите на стратегическите обекти
или възлагащите стратегически дейности
стратегически зони.
В
обсъждания
случай
направеното
предложение да се извърши необходимото за
съгласуването на двата акта не следва да бъде
прието, съобразявайки различните цели, които
следва да бъдат постигнати при спазване на
условия и ред, посочени в съответния подзаконов
нормативен акт.
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