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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация, приета
с ПМС № 263 от 2003 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 114 във връзка с чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република
България, чл. 8, ал. 2 и чл. 31, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, внасям за разглеждане предложен от председателя на Държавна
агенция „Национална сигурност” /ДАНС/ проект на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната
информация /НКСКИ/.
Необходимостта от приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение
и допълнение на НКСКИ /ПМС/ е породена в резултат от изменението и допълнението на
Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/ със Закона за изменение и
допълнение на ЗЗКИ, обн., ДВ, бр. 88 от 2018г., във връзка със синхронизиране и адаптиране на
българското законодателство с европейската стратегическа рамка, произтичащо от членството
ни в Европейския съюз и НАТО.
Изготвеният проект на акт цели привеждане на разпоредбите в НКСКИ в
съответствие със ЗИДЗЗКИ, обн., ДВ, бр. 88 от 2018г., като същевременно предвижда и
облекчаване на административната тежест на организационните единици по смисъла на § 1, т. 3
от Допълнителните разпоредби на ЗЗКИ.
С предложения проект на ПМС са прецизирани текстове, за които в практиката е
установено противоречиво тълкуване. Също така, в съответствие с § 1, т. 19 от Допълнителните
разпоредби на ЗЗКИ се обвързват процедурите по акредитиране на комуникационните и
информационни системи /КИС/ и одобрението на криптографски мрежи, когато последните са
част от КИС.
В проекта на ПМС ще бъдат детайлизирани, като бъдат разписани по-точно и попълно процедурите по отношение на:
- одобрението и прилагането на криптографските средства;
- издаването на сертификати по отношение на одобрените криптографски средства и
условия за валидност на издадените сертификати, 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;
- обмена на информация с разработчика при разработваните в Република България
криптографски средства;
- одобрението и въвеждането в експлоатация на криптографски мрежи, когато са част
от КИС;
- контрола по използването, производството и вноса на криптографски средства;
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- изисквания по отношение на 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.
С проекта на Постановление ще се актуализират текстовете на Допълнителните
разпоредби на НКСКИ, касаещи планирането, организацията, изграждането, ръководството и
контрола на криптографската сигурност и комуникациите на Върховното главно командване за
военно време.
Очаквани резултати от приемането на акта са привеждането на НКСКИ в пълно
съответствие със ЗЗКИ, като същевременно се прецизира и доразвива нормативната уредба,
което от своя страна ще осигури по-висока защита на класифицираната информация, създавана,
обработвана и предавана в КИС и защитавана с криптографски средства.
За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни
разходи/трансфери/други плащания, които да бъдат одобрени по бюджета на ДАНС за 2019г. за
сметка на други бюджети по държавния бюджет.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет,
поради което към него не е приложена финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б” от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
С проекта на Постановление на Министерския съвет не се предвижда въвеждане на
европейско законодателство, поради което не е изготвена и не е приложена таблица за
съответствие.
Документите относно проекта на Постановление на Министерския съвет са
съгласувани по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, като получените становища са отразени в приложената справка.
За проекта на акт е изготвена частична предварителна оценка на въздействието по чл.
30б от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, която е
приложена към проекта, заедно със становището на дирекция „Модернизация на
администрацията” на Министерския съвет.
Проектът на Постановление е публикуван за обществено обсъждане в съответствие с
чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) на Портала за обществени консултации и
на интернет-страница на ДАНС за срок от 30 дни. В срока за обществено обсъждане не са
получени коментари, бележки и предложения, като в този смисъл е изготвена и публикувана на
Портала за обществени консултации справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА.
С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация,
ПРЕДЛАГАМ:
Министерският съвет да разгледа и приеме предложеното Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за криптографската сигурност на
класифицираната информация.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

БОЙКО БОРИСОВ
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