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Дата:
Телефон:
02/814-78-53

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Изменението и допълнението на Наредбата за криптографската сигурност на
класифицираната информация (НКСКИ) се налага от необходимостта от
привеждането й в съответствие съгласно § 17, ал. 1 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на
класифицираната информация (ЗИД на ЗЗКИ), обн., ДВ, бр. 88 от 2018 г. Посочената
разпоредба предвижда актовете по прилагането на ЗЗКИ да е издават или приведат в
съответствие със същия закон в указания срок от влизането му в сила.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.).
В § 1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на ЗИД на ЗЗКИ е въведено понятие за
„Комуникационна и информационна система” (КИС), която представлява съвкупност
от технически (включително комуникационни средства, устройства за защита на
границата, криптографски средства и среда за разпространение на сигнала в границите
на системата) и програмни средства, методи, процедури и персонал, организирани за
осъществяване на една или няколко от функциите по създаване, обработване,
ползване, съхранение и обмен на класифицирана информация в електронна форма.
КИС може да е изградена и на основата на една или повече работни станции,
несвързани в мрежа.
В тази връзка възниква необходимост подзаконовият нормативен акт - НКСКИ,
определящ органите за криптографска сигурност на класифицираната информация на
Република България; условията и редът за използване на криптографските методи и
средства за защита на такава информация; производство, съхранение и разпределяне
на криптографските ключове; издаване на разрешения и удостоверения за работа с
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криптографски средства; одобрение за прилагане на криптографските средства, да
бъде приведен в съответствие с изискванията на ЗЗКИ след промените му със ЗИД на
ЗЗКИ, обн., ДВ, бр. 88 от 2018 г.
Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващата нормативна уредба
чрез промяна на организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични
възможности.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или
анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършвани последващи оценки.
2. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите
на действащата стратегическа рамка?
Привеждане на Наредбата за криптографска сигурност на класифицираната
информация в съответствие със ЗИД на ЗЗКИ, обн., ДВ, бр. 88 от 2018 г.
Облекчаване на административната тежест, прецизиране на текстове, за които в
практиката е установено противоречиво тълкуване и не на последно място във връзка
с § 1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на ЗЗКИ - обвързване на процедурите по
акредитиране на КИС и одобрението на криптографски мрежи, когато последните са
част от КИС.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
Преки заинтересовани страни:
- ДАНС в качеството му на орган по криптографската сигурност на Република
България (ОКС) по смисъла на чл. 3 от НКСКИ;
- всички организационни единици по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗЗКИ, техните
ръководители и служители, пряко отговорни за прилагането на криптографски
средства и материали за работа с тях.
Косвени заинтересовани страни:
- Държавни органи, организации, юридически лица със стопанска цел, граждани и
бизнеса, вкл. чрез техните организации в качеството им на заинтересовани страни в
отделни случаи (като засегнати участници в обществените консултации).
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
Вариант 1 – „Без действие”:
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- няма да бъде актуализирана и приведена в съответствие нормативната уредба
съгласно ЗЗКИ;
- няма да бъдат обвързани процедурите по одобрение за въвеждане в
експлоатация на криптографски мрежи и тези по акредитиране на КИС, когато
криптографските мрежи са част от КИС, с което няма да бъде постигнато повишаване
на сигурността в тези системи, което от своя страна е предпоставка за компрометиране
на защитаваната класифицирана информация;
- няма да се подобри регламента в областта на криптографската сигурност, което
от своя страна ще продължи да води до противоречиво тълкуване на текстове от
наредбата и съответно до неправилното им прилагане;
- няма да бъде облекчена административната тежест върху организационните
единици, прилагащи регламента.
Вариант 2 – „Приемане на постановлението”:
- с приемане на постановлението ще се осигури по-висока защита на
класифицираната информация, създавана, обработвана и предавана в КИС и
защитавана с криптографски средства;
- ще се облекчи административната тежест върху организационните единици;
- ще има по-точно и по-пълно разписани процедури по отношение на:

одобрението и прилагането на криптографските средства;

издаването на условия за валидност на криптографските средства, след
извършен анализ на вече одобрени криптографски средства, съобразно развитието на
технологиите в областта на криптографията;

документирането на разработваните от Органа по криптографска
сигурност (ОКС) – ДАНС криптографски средства;

обмен на информация с разработчика при разработваните в Република
България криптографски средства;

одобрението и въвеждането в експлоатация криптографски мрежи,
когато са част от КИС;

контрола по използването, производството и вноса на криптографски
средства;

прекратяването на експлоатацията на криптографски средства;

криптографските мрежи, действащи в сложни условия;

действията при компрометиране на криптографската сигурност както по
време на експлоатацията на криптографските средства, така и по време на
разработката на такива средства;

провеждането на обучения по криптографска сигурност и на издаваните
в тази връзка документи, тяхното прекратяване и отнемане.
- ще се актуализират част от разпоредбите съобразно действащите нормативни
актове в страната;
- ще се актуализират текстове на Допълнителните разпоредби на НКСКИ по
отношение на планирането, организацията, изграждането, ръководството и контролът
на криптографската сигурност и комуникациите на Върховното главно командване за
военно време.
5. Негативни въздействия:
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Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
Вариант 1 – „Без действие”:
При този вариант процедурите по одобрение за въвеждане в експлоатация на
криптографски мрежи няма да бъдат обвързани с тези по акредитиране на КИС, когато
криптографските мрежи са част от КИС, с което ще се намали сигурността в тези
системи, което от своя страна може да доведе до компрометиране на защитаваната
класифицирана информация в следствие експлоатация на криптографски средства в
КИС, която не е преминала комплексна оценка по сигурността и за нея не е издаден
сертификат за сигурност на КИС. Ще остане възможността за противоречиво
тълкуване на текстове от НКСКИ и съответно неправилното им прилагане, както и
няма да бъдат актуализирани някои разпоредби съобразно действащите нормативни
актове.
Икономически негативни въздействия: не може да има.
Социални негативни въздействия: не може да има.
Екологични негативни въздействия: не може да има.
Вариант 2 – „Приемане на постановлението”:
Не се очакват негативни въздействия от изпълнението на Вариант 2.

6. Положителни въздействия:
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
Вариант 1 – „Без действие”:
При този вариант не са идентифицирани положителни въздействия.
Вариант 2 – „Приемане на постановлението”:
Ще се намали административната тежест на организационните единици по
смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗЗКИ при подаването и издаването на документи за
провеждане на обучения в областта на криптографската сигурност, и издаване на
разрешения и удостоверения за работа с криптографски средства, и при издаването на
писмен акт за прекратяването или отнемането им. С направените предложения ще се
спести време и ресурси по създаването, движението и съхранението на тези
документи, и по подготовката за провеждане на цитираните обучения.
Икономически негативни въздействия: не може да има.
Социални негативни въздействия: не може да има.
Екологични негативни въздействия: не може да има.
4

7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
Не са идентифицирани конкретни рискове при приемането на промените в
НКСКИ.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☑Ще се намали
☐ Няма ефект
С проекта на нормативен акт не се създават нови задължения за задължените по
ЗЗКИ субекти, напротив – намалява се издаването на някои документи (например:
писма по организиране на обучения, издаване на прекратявания на разрешения и
удостоверения за работа с криптографски средства при изтичане срока им на
валидност).
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Проектът на постановление на Министерски съвет не съдържа разпоредби,
свързани с регулаторни режими и не засяга съществуващи такива.
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те.
Не се създават нови регистри.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия
(МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
☑Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
☑Не
12. Обществени консултации:
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
Проектът на наредбата ще бъде публикуван в интернет за обществени
консултации за 30 дни на официалната страница на ДАНС, в раздел „Проекти на
нормативни актове” и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет,
съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.
Постъпилите в този срок предложения и становища ще бъдат отразени в справка,
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която ще бъде публикувана на официалната страница на ДАНС и на Портала за
обществени консултации на Министерския съвет. Справката ще съдържа обосновка и
за неприетите предложения.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☐ Да
☑Не
Проектът на нормативен акт не произтича от конкретни изисквания на правото на
Европейския съюз (ЕС), но е съобразен с практиката и регламентиращите документи
на ЕС в областта на криптографската сигурност.
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Виолета Дъчева, директор на дирекция „Информационна
сигурност” – ДАНС
Дата:
Подпис:
(Виолета Дъчева)
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