Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*
(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)
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системи на стратегическите обекти от
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оперативната програма на
Министерския съвет за периода:
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Виолета Дъчева – директор на
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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Със законова делегация в Закона за изменение и допълнение на Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“ (Обн., ДВ, бр. 56 от 2018 г.) се предвижда приемането
на наредба от Министерския съвет, с която да се преодолеят непълнотите на сега
действащата правна уредба в областта на информационната защита на стратегическите
обекти и дейности от значение за националната сигурност.
Сега действащата правна уредба не регламентира:
- реда за определяне на информационните и комуникационните системи с критично
значение за дейността на стратегическите обекти и обектите, осъществяващи
стратегически дейности;
- минималните мерки за защита на посочените системи;
- реда за осъществяването на контрол по изпълнението на мерките за защита на
информационните и комуникационните системи с критично значение за дейността на
стратегическите обекти и обектите, осъществяващи стратегически дейности.
Стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност в
Република България разчитат все повече на
информационните технологии за
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осигуряване и изпълнение на своите функции и задачи.
Прекъсването на дейностите на стратегическите обекти или възникването на
неизправности при тяхното функциониране създава условия за негативно въздействие
върху здравето и безопасността на населението, околната среда, икономиката и върху
функционирането на държавното управление. Същевременно, връзките между обектите и
зависимостта в кибер пространството позволяват пробивът в сигурността на една
комуникационна и информационна система да доведе до каскаден ефект и отказ в други,
с което се създават заплахи, както на национално, така и на международно ниво,
свързани с възможността от прекъсване на основни дейности като здравеопазване,
транспорт, комуникации, пренос и доставка на електроенергия.
В стратегическите обекти и в обектите, осъществяващи стратегически дейности, се
използват разнообразни решения за киберсигурност. В голямата си част те са внедрени,
без да се съобразяват с международни стандарти за сигурност и добри практики в
областта. Анализът на актуалните заплахи показва, че добавянето на „кръпки“ за
сигурност или защитни стени са само частични, временни и недостатъчни мерки.
Законът за Държавна агенция „Национална сигурност“ предвижда Агенцията да
осъществява контролна дейност по отношение на организацията на физическата и на
информационната защита на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност.
Новосъздаденият чл. 40а от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“
(ЗИДЗДАНС, Обн., ДВ, бр. 56 от 2018 г.) в ал. 4 регламентира условията и редът за
определяне на мерките за защита на информационните и комуникационните системи на
стратегическите обекти от значение за националната сигурност и за осъществяването на
контрол да се определят с наредба на Министерския съвет.
Въвеждането на минимални изисквания и регламентирането на стриктен контрол на
информационната защита ще повиши общото ниво на киберсигурност в стратегическите
обекти и дейностите от значение за националната сигурност.
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 технологии
В националното законодателство липсва регламент определящ минималните мерки
за информационна защита в стратегическите обекти, както и такъв, съдържащ цялостна
уредба на начина за осъществяване на контрол по изпълнението на тези мерки.
Съществуващото законодателство не позволява чрез промяна в организацията на работа
и/или чрез въвеждане на нови технологии да се постигнат целите, свързани с
информационната защита на стратегическите обекти и дейности. Законодателят е извел
необходимостта от доразвиване на действащата нормативна база с подзаконов
нормативен акт. Чрез законова делегация е предвидено приемането 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.
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1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Наредбата 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 изцяло нов нормативен акт
и не са изготвяни съответни последващи оценки на въздействието.
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?
Основната цел на Наредбата 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 да въведе
цялостен и систематичен подход при организирането на информационната защита на
стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност, като се
отчитат актуалните заплахи в областта на информационната сигурност. По този начин ще
се създаде възможност за минимизиране на рисковете и заплахите за националната
сигурност, както и ще се повиши общото ниво на киберсигурност в стратегическите
обекти и дейностите от значение за националната сигурност.
С Наредбата се регламентира специфичен ред, по който се определят критичните за
дейността на стратегическите обекти информационни и комуникационни системи,
меките за защита, които се прилагат, взаимодействието между Държавна агенция
„Национална сигурност“ и ръководителите на обектите, както и редът за
осъществяването на контрол по изпълнението на Наредбата.
Целите на Наредбата съвпадат напълно с целите на Стратегията за вътрешна
сигурност на Европейския съюз, Националната стратегия за киберсигурност
„Киберустойчива България 2020“ и Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент
и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на сигурност на
мрежите и информационните системи в Съюза, и са в пълен синхрон с действащата към
настоящия момент нормативна рамка.
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 и други).
Пряко
засегнати
и
заинтересовани страни:
всички ръководители на
стратегически обекти и възлагащите стратегически дейности и Държавна агенция
„Национална сигурност“. Стратегическите обекти и дейности
от
значение за
националната сигурност са посочени в
Постановление
№ 181
на
Министерския съвет от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и
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дейности, които са от значение за националната сигурност.
Косвено засегнати и заинтересовани страни: държавни органи, организации,
юридически лица със стопанска и нестопанска цел, граждани и бизнеса, включително
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“.
Възможни варианти са: „Без действие от страна на държавата” чрез неприемане на
Наредбата и „Чрез действие от страна на държавата” с приемане на нормативния акт.
Вариант 1 - „Без действие от страна на държавата“.
С възприемането на този вариант ще се запази актуалното състояние на действащата
нормативната уредба, която е непълна и няма да бъдат въведени конкретен, цялостен и
специфичен ред за определяне на мерките за информационна защита и ред за
осъществяване на контрол върху стратегическите обекти и дейности от значение за
националната сигурност. Освен това, няма да бъдат създадени предпоставки за
изпълнение на основните и най-важните цели на националната стратегия за
киберсигурност, свързани с повишаване на общото ниво на киберустойчивост, както и
няма да бъде изпълнена волята на законодателя за издаване на подзаконов нормативен
акт, регулиращ обсъжданата материя. Ще се затрудни и определянето на рисковете за
киберсигурността на национално и регионално ниво, с което ще се създадат условия за
повишаване на нивото на заплаха от осъществяването на кибератака със значително
увреждащо въздействие.
Вариант 2 - „Приемане на наредбата“.
С възприемането на този вариант ще се създадат условия за повишаване на общото
ниво на киберсигурност чрез приемането на механизъм за определяне на минималните
мерки за информационна защита на стратегическите обекти, както и уреждане на ред за
контрол. Наредбата ще създаде условия за повишаване на общото ниво на
киберсигурност на национално и регионално ниво и понижаване на нивото на заплаха от
осъществяването на кибератака със значително увреждащо въздействие. Извършването
на анализи на рисковете в отделните стратегически обекти ще подпомогне поефективното осъществяване на
дейностите на Държавна агенция „Национална
сигурност“ по защита на националната сигурност. Ще бъдат създадени необходимите
предпоставки за изпълнение на основните и най-важните цели на националната стратегия
за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“, както и волята на законодателя.
5. Негативни въздействия:
В случай на реализиране на Вариант 1:
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Нивото на заплаха и повишаването на рисковете за информационната сигурност ще
продължи да нараства. Няма да се създаде цялостен и систематичен подход при
организирането на информационната защита на стратегическите обекти, като се отчитат
актуалните заплахи в областта на информационната сигурност. Същевременно, с липсата
на конкретни унифицирани мерки за защита и правила, дефицитите в информационните
и комуникационните системи на стратегическите обекти и дейности в страната ще
продължават да нарастват, а без конкретни правила и ред за контрол, няма да бъдат
създадени условия за тяхното откриване и отстраняване.
В случай на реализиране на Вариант 2:
Не са идентифицирани негативни въздействие при приемането на Наредбата.
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.
6. Положителни въздействия:
Вариант 1 - „Без действие от страна на държавата“.
Не са идентифицирани положителни въздействия.
Вариант 2 - „Приемане на наредбата“.
Основните положителни въздействия са свързани с повишаването на сигурността на
стратегическите обекти и дейности, което кореспондира пряко с увеличаване на
доверието в институциите. Минимизирането на възможностите за възникване на
инциденти в информационната сигурност ще спомогне за предотвратяване на загуби и
щети в особено големи размери, включително материални щети и човешки жертви.
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.
7. Потенциални рискове:
Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемането на Наредбата,
включително възникване на съдебни спорове.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
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8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
☒ Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими
и услуги?
Няма да се създадат нови регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те.
Създава се един нов регистър - Регистър на информационните и комуникационните
системи, с критично значение за дейността на стратегическите обекти и дейности, който
няма да е публичен и ще се води в Държавна агенция „Национална сигурност“.
Предвидено е регистърът да се създаде с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата, като в
същия ще се съдържа информацията, предоставяна в уведомленията за определяне на
системи с критично значение за дейността на стратегическите обекти и дейности от
значение за националната сигурност.
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:
Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане 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 ще бъде публикуван за обществени
консултации
на
Портала
за
обществени
консултации
(http://www.strategy.bg/PublicConsultations), както и на официалната интернет страница на
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Държавна агенция „Национална сигурност“ за срок от 30 дни, съгласно чл. 26 от Закона
за нормативните актове.
Направените предложения ще бъдат включени в Справка за отразените становища
със съответните мотиви за тяхното приемане/неприемане. Справката ще бъде
публикувана на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на
Държавна агенция „Национална сигурност“.
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.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☐ Да
☒ Не
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 специализирана дирекция
„Информационна сигурност“ в Държавна агенция „Национална сигурност“
Дата:
Подпис:
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