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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О  

 

Д О К Л А Д  
 

относно промени в нормативни и поднормативни актове, които са свързани с 

правомощията на Областен управител и дейността на Областна администрация Велико Търново 

през месец юли 2019г. 

 
 Относно ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 г.  

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 г. е публикувана 

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за 

регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в 

търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им 

и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен 

магазин (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 

77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 

от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС на 

Република България – бр. 93 от 2013 г.; бр. 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 

54, 66 и 83 от 2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г. на ВАС на Република 

България – бр. 83 от 2015 г.; бр. 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г., бр. 80 

от 2018 г., бр. 10 и 26 от 2019 г.) 

Съгласно § 1 в чл. 10 се създават ал. 11 – 13: 

"(11) При необходимост от промени във фърмуера, произтичащи от нормативни изисквания или 

инициирани от органи на НАП, БИМ или производителя/вносителя на ФУ, на въведени в експлоатация и 

регистрирани фискални устройства от одобрен тип, производителят извършва промени във версията на 

фърмуера и представя в БИМ за функционално изпитване ФУ с коригираната версия фърмуера. За 

изпитването БИМ издава протокол в срока по ал. 6. Промените във фърмуера се извършват в 30-дневен 

срок от уведомяването, когато са инициирани от изпълнителния директор на НАП или председателя на 

БИМ.  

(12) Въз основа на резултатите от изпитването комисията издава становище за съответствие на 

коригираната версия на фърмуера с изискванията на наредбата. За новата версия на фърмуера се издава 

допълнение към свидетелството за одобрен тип на ФУ, като в регистъра по ал. 9 към номера на 

свидетелството за одобрен тип се добавя индекс (nnn.xx), където n е номер на свидетелството за одобрен 

тип ФУ, а хх е пореден номер на версията. 

(13) Електронни системи с фискална памет, в чийто състав е включен фискален принтер с променена 

версия на фърмуера, подлежи на изпитване и одобрение по реда на чл. 10. След одобряване на ЕСФП 

производителят формира нов идентификатор на ЕСФП в съответствие със специфичните изисквания в 

приложение № 2 и се вписва в паспорта на системата." 

С § 2 в чл. 15, ал. 1 се създават т. 16 и 17: 

"16. в случаите на чл. 10, ал. 11 в 14-дневен срок след вписване на нова версия на фърмуера в регистъра 

по чл. 10, ал. 9 /производителят/вносителят на ФУ е длъжен / да осигури обновяването на неговата 

версия на въведените в експлоатация ФУ чрез отдалечен достъп с тях; в същия срок да предостави на 

лицата, получили разрешение от БИМ за сервизно обслужване и ремонт на ФУ, процедура за обновяване 

на фърмуера; не се допуска разпространение на ФУ с версия на фърмуера, различна от последно 

вписаната в регистъра по чл. 10, ал. 9; 

17. в случаите на изграден до ФУ отдалечен достъп да въведе информационна система за управлението 

му, която осигурява: 

– проследимост на всяко действие по актуализиране на версията на фърмуера или промяна на системни 

параметри на въведените в експлоатация ФУ – за период последните изтекли 10 години; 
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– за всяко действие по записване на информация за актуализиране на версия на фърмуера или промяна в 

системните параметри на ФУ създаване на нов журнален запис в системния журнал в информационната 

система на производителя, отразяващ извършеното действие и актуалното състояние; 

– журналният запис за актуализиране на версия на фърмуера или промяна в системни параметри на ФУ 

да съдържа информация за: момента (дата и час) на извършване на действието; какво е извършеното 

действие; информация, еднозначно идентифицираща ФУ, над което е извършено действието; 

информация за информационната система на производителя, извършила действието; IP адрес, от който е 

извършено действието;  

– записите в системния журнал да не подлежат на изтриване или на промяна." 

Съгласно § 3 в глава втора се създава чл. 15а: 

"Чл. 15а. Допуска се изграждането на отдалечен достъп до въведените в експлоатация ФУ чрез data SIM 

карта съгласно приложение № 1, раздел IIIб, т. 1, буква "В", който може да бъде ползван: 

1. от производителя/вносителя на ФУ само в случаите на: 

– актуализиране на версията на фърмуера на ФУ съгласно чл. 10, ал. 12; 

– заявено от лицето по чл. 3 желание да получава информация от регистрираните от него ФУ, в т.ч. 

данни в структуриран и неструктуриран вид от КЛЕН, от фискалната памет и от натрупващите регистри 

на ФУ; в тези случаи е необходимо лицето по чл. 3 да подпише декларация за съгласие за получаване на 

данните от производителя на ФУ; 

– промяна на системни параметри и извършване на сервизно обслужване на ФУ; 

2. от лицата, получили разрешение за сервизно обслужване и ремонт на ФУ, само за извършване на 

сервизно обслужване на ФУ; 

3. от лицето по чл. 3 само в случаите на: 

– заявено пред производител/вносител на ФУ желание да получава информация от регистрираните от 

него ФУ, в т.ч. данни в структуриран и неструктуриран вид от КЛЕН, от фискалната памет и от 

натрупващите регистри на ФУ; 

– въвеждане или промяна на потребителски параметри на ФУ, които са допустими за въвеждане чрез 

клавиатурата или интерфейса на ФУ." 

Съгласно § 4 в чл. 18, ал. 1 се прави следната редакция: 

 При въвеждане в експлоатация, както и при извършване на обновяване на версията на фърмуера от 

ФУ/ИАСУТД се изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17. При промяна на фърмуера 

на ФУ лицето по чл. 3 задължително отпечатва и прикрепя в паспорта диагностичен бон, 

съдържащ информация за обновената версия на фърмуера на ФУ. 

Съгласно § 5 в чл. 19, ал. 2 се внася следната промяна:  

При промяна на търговския обект, в деня на настъпване на промяната, лицето по чл. 3 отразява и в 

заглавната част на касовата бележка новия адрес на търговския обект и чрез фискалното устройство 

изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17. 

Съгласно § 6 след редакцията на  чл. 20, ал. 2, придобива следния вид:  

За дата на извеждане от експлоатация се счита датата на получаване на потвърждение от НАП на 

изпратеното съобщение за дерегистрация съгласно приложение № 17. Устройството отпечатва това 

съобщение, като отпечатаният бон за успешната дерегистрация се съхранява в паспорта на ФУ. 

При ФУВАС съобщението се отпечатва чрез специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 5 от КЛЕН 

в деня на настъпване на събитието и се съхранява в паспорта на устройството. 

Съгласно § 7 в чл. 22, ал. 6 се изменя така:  

Лицето по чл. 3 съхранява екземпляр от протокола за демонтаж на фискалната памет в паспорта на 

ФУ, а другите екземпляри в еднодневен срок от датата на получаването им се предават на сервизния 

техник. 

С § 8 в чл. 29 ал. 5 се изменя така: 

"(5) В случаите по ал. 1, т. 2 в генерирания дневен финансов отчет на лицето по чл. 3 се съдържа 

оборотът на всеки доверител." 

С § 9 в чл. 36, ал. 1 се създава т. 7: 

"7. бедствиe по смисъла на Закона за защита при бедствия." ( относно случаите, при които 

продажбите/сторно операциите се документират с касови бележки от кочан ) 

С § 10 се създава чл. 36а: 

"Чл. 36а. При нарушена дистанционна връзка с НАП при работа с ЕСФП се допуска: 

1. удължаване на периода (повече от 24 часа) съгласно приложение № 1, раздел IIIб, т. 1, буква "м", след 

който работата на ФУ блокира при неуспешно предадени данни за фискален бон за продажба/сторно 

операция; удължаването може да се осъществи от производителя на ЕСФП или лицето, извършващо 

сервизно обслужване и ремонт, за период, определен в заповед на министъра на финансите или 
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оправомощено от него лице; заповедта се публикува на официалните интернет страници на 

Министерството на финансите и НАП; 

2. при наличие на бедствие по смисъла на Закона за защита при бедствия и след издадена заповед от 

министъра на финансите или оправомощено от него лице работа на обекта за продажби/зареждане на 

течни горива в авариен режим; аварийният режим позволява ръчно изключване на забраната за 

самостоятелна работа на средствата за измерване на разход без връзка с централното регистриращо 

устройство; показанията на електронните броячи на средствата за измерване на разход преди 

прекъсването и при възстановяването на връзката се изпращат автоматично в НАП съгласно 

специфичните технически изисквания, описани в приложение № 2, раздел VI; в случай на 

нарушаване/премахване на пломби, удостоверяващи извършен метрологичен контрол, незабавно след 

възстановяване на нормалната работа на ЕСФП същите се заменят със сервизни пломби до извършване 

на проверка по реда на чл. 16а, ал. 6;  

3. в случаите по т. 2 се допуска продажбите/зарежданията на течни горива, които не са регистрирани 

чрез ЕСФП, да се отчитат чрез издаване на касова бележка от кочан; при възстановяване на нормалния 

режим на работа на ЕСФП лицето по чл. 3, ал. 2 е длъжно да предаде в НАП документираните при 

работа с касови бележки от кочан обороти при спазване на следния ред: 

– издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот за всички продадени/заредени количества течни 

горива за съответния ден;  

– сумарният оборот се отчита в специален департамент с наименование "Авариен режим на ЕСФП" към 

данъчна група "Б" и посочен артикул "горива";  

– издаденият фискален бон за съответния ден се съхранява в книгата по чл. 39, ал. 5 на страницата на 

съответния ден, за който се отнася." 

Съгласно § 11 в чл. 39 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

"(1) Всяко фискално устройство, включително вградено в автомат на самообслужване, генерира 

автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за 

всеки ден (за всеки 24 часа), през които в устройството са регистрирани продажби/сторно или 

служебно въведени операции, в случай че през последните 24 часа такъв отчет не е отпечатан от 

лицето по чл. 3. Лицата по чл. 3, използващи ФУ и ИАСУТД, нямат задължение да отпечатват 

дневен финансов отчет. При продажби на течни горива във/от обекти, които са изцяло на 

самообслужване, дневният финансов отчет се генерира автоматично и се записва във фискалната памет 

и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа). Лице по чл. 3, използващо ЕСФП, отпечатва пълен дневен 

финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в ЕСФП са 

регистрирани продажби/сторно операции и/или зареждания на течни горива."  

2. В ал. 5, изречение първо след думите "по чл. 3" се поставя запетая и се добавя "използващо ЕСФП," и 

навсякъде думите "ФУ" се заменят с "ЕСФП". 

Съгласно § 12 след редакцията на чл. 40, ал. 1, придобива следния вид: 

Лицето по чл. 3 при работа с касови бележки от кочан на страницата за съответната дата в книгата по чл. 

39, ал. 5 или в специален регистър за ползваните касови бележки от кочан вписва началния и 

крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички 

тях, както и текст, указващ причината: 

С § 13 в чл. 41 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така:  

"(1) В 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година лицето по чл. 3, използващо ЕСФП, 

отпечатва съкратен отчет на фискалната памет от всяка ЕСФП в обекта за съответния период." 

2. В ал. 2 думите "всяко устройство" се заменят с "всяка ЕСФП". 

3. Алинея 4 се отменя. 

/Алинеи 1 и 2 не се прилагат при отчитане на продажби на стоки 

и услуги чрез вградени фискални устройства в автомати на самообслужване./ 

С § 14. в чл. 42 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 се създава т. 5: 

5. регистъра за касовите бележки от кочан." (Лицето по чл. 3 със стационарен търговски обект го 

съхранява в търговския обект) 

2. В ал. 3: 

а) в т. 1 накрая се добавя "и регистъра за касовите бележки от кочан и кочана с касови бележки"; 

б) в т. 3 думите "и книгите за дневните финансови отчети" се заличават. 

Съгласно § 15 след редакцията на чл. 49, ал. 1, придобива следния вид: 
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 Сервизното обслужване по време на експлоатация на ФУ/ИАСУТД се извършва от лица, получили 

разрешение от БИМ за техническо обслужване и ремонт, при сключен писмен договор с лицето по чл. 3. 

Допуска се отпечатване на служебен бон с предупредителен текст преди и след изтичане на срока 

на сервизния договор. 

Съгласно § 16. в чл. 50, ал. 6, изречение първо след думата "техник” се добавя "при 

необходимост обновява версията на фърмуера на ФУ до последната вписана в регистъра по чл. 10, ал. 9 

и". 

С § 17 в чл. 52 се създава ал. 3 

"(3) Всяко лице, което извършва сервизно обслужване на ФУ, за които не е наличен отдалечен достъп, е 

длъжно да обнови версията на фърмуера на въведените в експлоатация ФУ при вписана в регистъра по 

чл. 10, ал. 9 нова версия в срок до 45 дни след вписването й." 

С § 18 в § 1 от допълнителните разпоредби на НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за 

регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, 

изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват 

продажби чрез електронен магазин се създават т. 21 – 23: 

"21. "фърмуер" е базово програмно осигуряване на одобрен тип ФУ, което обезпечава функциониране и 

контролиране на устройството съобразно изискванията на тази наредба; допуска се всяко от 

устройствата в общата система да има отделно базово програмно осигуряване;  

22. "отдалечен достъп до ФУ" е канал за връзка (APNХ), който е предоставен от мобилните оператори и 

е с не по-ниска степен на защита от тази на канала за връзка с НАП (NAP APN), и се използва само в 

случаите, допуснати в наредбата, чрез оторизиран достъп от производителя/вносителя на ФУ за 

приемане/предаване на данни от ФУ от/към информационна система на производителя/вносителя; 

каналът за отдалечен достъп до ФУ е различен от канала за връзка с НАП; 

23. "диагностичен бон" е документ, съдържащ информация за основните параметри на фискалното 

устройство, в това число и версията на програмното му осигуряване, и има надпис "СЛУЖЕБЕН БОН"." 

С § 19 в приложение № 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В раздел I:  

а) в т. 1, изречение второ думите "за еднократен запис, осигуряващ невъзможност за корекция и/или 

изтриване на фърмуера" се заличават и се създава изречение трето: "Инсталирането/промяната на 

версията на фърмуера в процесора на ФУ става само чрез оторизиран достъп, предоставен от 

производителя/вносителя на ФУ."; 

б) създава се т. 14:  

"14. Фискалните устройства трябва да осигуряват възможност за въвеждане и промяна на системни и 

потребителски параметри чрез отдалечения достъп." 

2. В раздел ІІІ, т. 3, буква "б" след думите "(Х отчет)" запетаята и думите "както и" се заличават, а след 

думите "касаещи отчетността на фискалното устройство" се добавя "както и на диагностичен бон и бон, 

съдържащ данни за сключения сервизен договор". 

3. В раздел ІІІб, т. 1, буква "д" след думата "отпечатване" се добавя "или генериране". 

С § 20 в приложение № 2, раздел I се правят следните допълнения: 

1. В т. 9 се създава изречение трето: "В случаите, когато чрез фискалното устройство се отчитат обороти 

на доверители, освен буквата на данъчната група отчетът съдържа и сумата на оборотите по 

доверители." 

2. В т. 14 след абревиатурата "КЛЕН" се поставя запетая и се добавя "от фискалната памет и от 

натрупващите регистри", а накрая се добавя "или през някой от наличните интерфейси във ФУ (RS, 

Bluetooth, USB, LAN, GPRS и др.)." 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  § 21 (1) В срок до 30 октомври 2019 г. производителите/вносителите на ФУ представят за 

функционално изпитване ФУ с коригирана версия на фърмуера, осигуряваща изпълнение на изискването 

за генериране на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден 

(за всеки 24 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени 

операции, в случай че през последните 24 часа такъв отчет не е отпечатан от лицето по чл. 3. 

(2) До привеждане на въведените в експлоатация ФУ в съответствие с изискванията на чл. 39, ал. 

1, но не по-късно от 31 март 2020 г., лицето по чл. 3 е задължено да отпечатва дневен финансов 

отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през 

които в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции. 

Съгласно § 22. (1) Лицата, използващи ЕСФП, които към датата на влизане в сила на тази 

наредба не са привели дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата за изменение и 

допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските 
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обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 76 от 2017 г.), Наредбата за изменение и допълнение на 

Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез 

фискални устройства (ДВ, бр. 80 от 2018 г.) и Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 

Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални 

устройства (ДВ, бр. 26 от 2019 г.), са длъжни да приведат дейността си в съответствие с тези 

изисквания до 31 юли 2019 г.  

(2) При условие че към 31 юли 2019 г. лицата, използващи ЕСФП, имат документ за 

придобиване/сключен договор с производител/вносител за придобиване на ЕСФП от одобрен след 

31 март 2019 г. тип, както и изготвен график за въвеждане в експлоатация на ЕСФП в 

стопанисваните от тях обекти, и те са подадени по електронен път в компетентната териториална 

дирекция на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис, срокът за привеждане в 

съответствие по ал. 1 е 30 септември 2019 г. 

(3) За лицата, използващи ЕСФП, които след изтичане на срока по § 31, ал. 1 от преходните 

разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране 

и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 76 от 2017 

г.; изм. и доп., бр. 80 от 2018 г. и бр. 26 от 2019 г.) и § 71, ал. 3 от преходните и заключителните 

разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране 

и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 

г.; изм. и доп., бр 26 от 2019 г.) и до влизане в сила на тази наредба са регистрирали и отчитали 

продажбите по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в 

търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 

2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 

от 2013 г.; Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС на Република България – бр. 93 от 2013 г.; бр. 111 от 

2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66 и 83 от 2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г. на ВАС на Република 

България – бр. 83 от 2015 г.; бр. 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г., бр. 80 от 2018 г., бр. 10 и 26 от 

2019 г.), се смята, че през този период са спазили изискванията за регистриране и отчитане на 

продажбите. 

 § 23. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник". 

 

 

 Относно ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г.  

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 ОТ 11 ЮЛИ 2019 Г. 

За изменение и допълнение на Наредбата за административното 

обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от 

2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 47 и 64 от 2008 г., бр. 25 

и 58 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 27 от 2015 г., бр. 8 от 

2016 г., бр. 61 от 2017 г. и бр. 7 от 2019 г.) 

Съгласно § 1 се създава чл. 5а: 

„Чл. 5а. (1) За административните услуги, които се предоставят от административните органи, от 

лицата, които осъществяват публични функции, както и от организациите, които предоставят 

обществени услуги, могат да се разработват стандартизирани образци на заявления. 

(2) Общинските администрации при предоставянето на стандартизирани административни 

услуги прилагат процедурите по предоставянето им, които са вписани в Административния регистър, и 

използват образците на заявления и протоколите за устно заявяване съгласно приложение № 5 и 

образците на издаваните документи съгласно приложение № 6.“ 

С § 2 се създават приложения № 5 и № 6 към чл. 5а, ал. 2: 

  

 Съгласно § 3 в чл. 7, ал. 4 думите „Наредбата за електронните административни услуги“ се 

заменят с „Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните 

административни услуги“. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Съгласно § 4 в Наредбата за административния регистър, приета с Постановление № 14 на 

Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2017 г.), се правят 

следните изменения: 

1. В чл. 25, ал. 1 т. 6 се изменя така: 
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„6. образците на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга, 

включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт;“. 

2. В § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби букви „в“ и „г“ се изменят така: 

„в) ниво 3: Двустранна комуникация – заявяване на услуги изцяло по електронен път, 

включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и 

електронна идентификация на потребителите, освен ако със закон се допуска предоставяне на 

електронна административна услуга без идентификация; 

г) ниво 4: Извършване на услуги от ниво 3, за които е осигурена възможност за електронно 

връчване и електронно плащане, ако за получаването на електронна административна услуга се дължат 

такси.“ 

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г. е публикуван Указ № 

163 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г. 

 

 

Относно ДВ, бр. 59 от 26.07.2019 г.  

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 59 от 26.07.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 19.07.2019 г. за приемане на 

Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна 

сигурност 
Съгласно § 1 от Заключителните разпоредби на Постановлението се отменя Наредбата за 

общите изисквания за мрежова и информационна сигурност (загл. изм., ДВ, бр. 5 от 2017 г., в сила от 1 

март 2017 г.), приета с Постановление № 279 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 

2008 г.; изм. и доп., бр. 58 и 102 от 2010 г., бр. 48 от 2013 г. и бр. 5 от 2017 г.). 

НАРЕДБА за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност 

Съгласно чл. 1, ал. 1 тази наредба се прилага за следните субекти: 

1. административните органи; 

2. операторите на съществени услуги по смисъла на Закона за киберсигурност относно техните 

мрежи и информационни системи, използвани при предоставянето на съществени услуги; 

3. доставчиците на цифрови услуги по смисъла на Закона за киберсигурност относно техните 

мрежи и информационни системи, използвани при предоставянето на цифрови услуги; 

4. лицата, осъществяващи публични функции, които не са определени като оператори на 

съществени услуги по смисъла на Закона за киберсигурност, когато тези лица предоставят 

административни услуги по електронен път; 

5. организациите, предоставящи обществени услуги, които не са определени като оператори на 

съществени услуги или не са доставчици на цифрови услуги по смисъла на Закона за киберсигурност, 

когато тези организации предоставят административни услуги по електронен път. 

В ал. 2 е указано, че с наредбата се уреждат: 

1. изисквания за минималните мерки за мрежова и информационна сигурност; 

2. препоръчителни мерки за мрежова и информационна сигурност; 

3. правила за извършване на проверките за съответствие с изискванията на тази наредба; 

4. редът за водене, съхраняване и достъп до регистъра на съществените услуги по чл. 6 от Закона 

за киберсигурност; 

5. образец на уведомленията за инциденти. 

Съгласно чл. 2, ал.1 по своя характер мерките за мрежова и информационна сигурност са 

организационни, технологични и технически и се прилагат в съответствие със спецификата на дейността 

на Субекта и трябва да са подходящи и пропорционални на рисковете за постигането на основните цели 

на мрежовата и информационната сигурност. 

В ал. 2 е указано, че мерките по ал. 1 гарантират основните цели на мрежовата и 

информационната сигурност, а именно запазване на достъпността, интегритета (цялост и наличност) и 

конфиденциалността на информацията по време на целия й жизнен цикъл (създаване, обработване, 

съхранение, пренасяне и унищожение) във и чрез информационните и комуникационните системи на 

Субекта. 
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Съгласно ал. 3 мерките по ал. 1 са съобразени с изискванията на националните нормативни 

актове, регламентите на Европейския съюз и приетите и приложени от Субекта стандарти, като се 

вземат предвид краткосрочните, основните и общите рискове за сигурността за съответния сектор. 

С ал. 4 се указва, че мерките за мрежова и информационна сигурност се прилагат съобразно 

указанията на приложимите международни стандарти, посочени в приложение № 1, препоръките на 

производители и доставчици на софтуер и хардуер, както и с добрите практики, препоръчани от водещи 

в областта на сигурността организации. 

Съгласно ал. 5 мерките по ал. 1 трябва да са: 

1. разнородни – постигането на всяка от целите на мрежовата и информационната сигурност се 

реализира с различни по характер и специфика мерки, което създава условие за многослойна защита, 

или т. нар. „дълбока отбрана“; 

2. конкретни и лесни за възприемане, за да се гарантира, че мерките действително се прилагат; 

3. ефикасни – да имат най-голямо въздействие върху потенциални заплахи, като се избягва 

ненужен разход на ресурси; 

4. пропорционални на рисковете – с оглед на постигане на оптимално съотношение между 

разходи и ползи при реализиране на целите на мрежовата и информационната сигурност; 

5. проверими – гарантират, че Субектът може да предостави на съответния национален 

компетентен орган по смисъла на чл. 16 от Закона за киберсигурност доказателства за ефективното им 

прилагане в съответствие с изискването на чл. 16, ал. 3 от същия закон. 

Съгласно ал. 6 минималните мерки за мрежова и информационна сигурност, посочени в тази 

наредба, не са обвързани с определени технологии. 

В чл. 3 ал. 1е регламентирано, че административният орган, съответно ръководителят на 

Субекта по чл. 1, ал. 1, т. 2 – 5: 

1. носи пряка отговорност за мрежовата и информационната сигурност в обхвата на 

наредбата, дори и когато дейността е възложена за изпълнение на трети страни; 

2. създава условия за прилагане на комплексна система от мерки за управление на тази 

сигурност по смисъла на международен стандарт БДС ISO/IEC 27001; системата обхваща всички 

области на сигурност, които засягат мрежовата и информационната сигурност на Субекта, 

включително физическата сигурност на информационните и комуникационните системи; 

3. осигурява необходимите ресурси за прилагане на пропорционални и адекватни на 

рисковете организационни, технически и технологични мерки, гарантиращи високо ниво на 

мрежова и информационна сигурност в обхвата на наредбата; 

4. упражнява контрол върху нивото на мрежовата и информационната сигурност чрез: 

а) организиране на одити по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 за доказване на съответствието 

на предприетите мерки с изискванията на нормативните актове и приетите стандарти; 

б) провеждане минимум веднъж в годината на периодичен преглед на мрежовата и 

информационната сигурност и на адекватността на предприетите мерки; 

5. определя, документира и налага отговорности по изпълнението, контрола и 

информираността за всички процеси и дейности, свързани с развитието, поддръжката и 

експлоатацията на информационните и комуникационните системи, като се спазва принципът, че 

едно лице не може да контролира собствената си дейност. 

Съгласно ал. 2 лицето по ал. 1 определя служител или административно звено, отговарящо 

за мрежовата и информационната сигурност, като: 

1. служителят или звеното, отговарящо за мрежовата и информационната сигурност, е на 

пряко подчинение на административния орган, съответно на ръководителя на Субекта, по чл. 1, 

ал. 1, т. 2 – 5 с цел пряко информиране за състоянието и проблемите в мрежовата и 

информационната сигурност; 

2. препоръчителни функции на служителя или на звеното, отговарящо за мрежовата и 

информационната сигурност, са описани в приложение № 6. 

Съгласно ал. 3 когато субектът има териториални структури и разпределени информационни 

системи, за всяка от тези структури се определя служител, отговарящ за мрежовата и информационната 

сигурност. 

В чл. 4, ал. 1 се указва, че субектите разработват и приемат собствена политика за мрежова 

и информационна сигурност, която се преразглежда редовно, но не по-рядко от веднъж годишно, и 

при необходимост се актуализира. 

Съгласно ал. 2 политиката съдържа стратегическите цели на Субекта за мрежовата и 

информационната сигурност и подхода за постигането им в съответствие с общите му стратегически и 
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оперативни цели, нормативните актове и договорите, текущите и потенциалните вътрешни и външни 

заплахи за постигането на тези цели и за сигурността на информацията. 

С ал. 3 се указва, че политиката има отношение към или включва всички съответни специфични 

политики за сигурност на информационните и комуникационните системи, като обмен на информация, 

използване на мобилни устройства, работа от разстояние, използване на криптографски механизми, 

управление на достъпите и автентикацията, разработване на нови системи, управление на инциденти, 

взаимоотношение с трети страни, повишаване на квалификацията на служителите и на осведомеността 

по отношение на мрежовата и информационната сигурност и др. 

Съгласно чл. 5, ал. 1 за намаляване на загубите от инциденти чрез намаляване на времето за 

реагиране и разрешаването им, както и за намаляване на вероятността от възникване на инциденти, 

породени от човешки грешки, Субектът поддържа следната документация: 

1. oпис на информационните активи; 

2. физическа схема на свързаност; 

3. логическа схема на информационните потоци; 

4. документация на структурната кабелна система; 

5. техническа, експлоатационна и потребителска документация на информационните и 

комуникационните системи и техните компоненти; 

6. инструкции/вътрешни правила за всяка дейност, свързана с администрирането, 

експлоатацията и поддръжката на хардуер и софтуер; 

7. вътрешни правила за служителите, указващи правата и задълженията им като 

потребители на услугите, предоставяни чрез информационните и комуникационните системи, 

като използване на персонални компютри, достъп до ресурсите на корпоративната мрежа, 

генериране и съхранение на паролите, достъп до интернет, работа с електронна поща, системи за 

документооборот и други вътрешноведомствени системи, принтиране, факс, използване на 

сменяеми носители на информация в електронен вид, използване на преносими записващи 

устройства и т. н. 

Съгласно ал. 2 документацията по ал. 1 трябва да е: 

1. еднозначно идентифицирана като заглавие, версия, дата, автор, номер и/или др.; 

2. поддържана в актуално състояние, като се преразглежда и при необходимост се обновява 

поне веднъж годишно; 

3. одобрена от административен орган, съответно от ръководителя на Субекта по чл. 1, ал. 

1, т. 2 – 5 или от упълномощено от него лице; 

4. класифициранa по смисъла на чл. 6; 

5. достъпна само до тези лица, които е необходимо да я ползват при изпълнение на 

служебните си задължения. 

В ал. 3 се указва, че Субектът поддържа информация, доказваща по неоспорим начин 

изпълнението на изискванията на тази наредба. 

Съгласно ал. 4 информацията по ал. 3: 

1. се поддържа в актуално състояние; 

2. е достъпна само за: 

а) тези лица, които е необходимо да я ползват при изпълнение на служебните си 

задължения по силата на трудови, служебни или договорни отношения; 

б) представители на съответните национални компетентни органи съгласно чл. 16, ал. 5 от 

Закона за киберсигурност; 

в) други организации, оправомощени с нормативен акт или договорни отношения. 

В чл. 6, ал. 1 е регламентирано, че Субектът приема вътрешни правила по смисъла на чл. 5, 

ал. 1, т. 6 и 7 за класификация на информацията, които указват как да се маркира, използва, 

обработва, обменя, съхранява и унищожава информацията, с която разполага организацията. 

Препоръчителна класификация е дадена в приложение № 2. 

Съгласно ал. 2 правилата по ал. 1 гарантират достатъчна, адекватна и пропорционална на 

заплахите защита на информацията с оглед на нейната важност, чувствителност и на нормативните 

изисквания към нея. 

В ал. 3 се указва, че класификацията по ал. 1 се прилага и върху всички ресурси, които участват 

в създаването, обработването, съхраняването, пренасянето и унищожаването на информацията, като към 

тях трябва да се прилагат подходящи механизми за защита, съответстващи на идентифицираните от 

Субекта заплахи. 

Съгласно ал. 4 нивото на класификацията трябва да е подходящо нанесенo върху 

документираната информация. 
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Съгласно ал. 5 за класификацията по ал. 1 не се допуска използването на нивата на класификация 

за сигурност на информацията от обхвата на Закона за защита на класифицираната информация, както и 

техният гриф. 

Указва се, че информацията без класификация е достъпна за общо ползване при спазване на 

стандартните правила за авторски права и към нея не се прилагат механизми за защита. 

При обмен на информация се използва класификация TLP (traffic light protocol) съгласно 

приложение № 2. 

Разпоредбата на чл. 7, ал. 1 указва, че Субектът извършва анализ и оценка на риска за 

мрежовата и информационната сигурност регулярно, но не по-рядко от веднъж годишно, или 

когато се налагат съществени изменения в целите, вътрешните и външните условия на работа, 

информационната и комуникационната инфраструктура, дейностите или процесите, влизащи в 

обхвата на тази наредба. 
В ал. 2 се указва, че анализът и оценката на риска са документиран процес по смисъла на чл. 5, 

ал. 1, т. 6, в който са регламентирани нивата на неприемливия риск и отговорностите на лицата, 

участващи в отделните етапи на процеса. 

Съгласно ал.  3 анализът и оценката на риска се извършват по методика, гарантираща 

съизмерими, относително обективни и повтарящи се резултати. Методиката се одобрява от 

административния орган, съответно от ръководителя на субекта по чл. 1, ал. 1, т. 2 – 5, и е достъпна за 

лицата, на които е възложено да участват в процеса. Може да се прилага препоръчителна методика 

съгласно приложение № 3. 

Съгласно ал. 4 на основание на анализа и оценката на риска Субектът изготвя план за 

намаляване на неприемливите рискове, който да включва минимум: 

1. подходящи и пропорционални мерки за смекчаване на неприемливите рискове; 

2. необходими ресурси за изпълнение на тези мерки; 

3. срок за прилагане на мерките; 

4. отговорни лица. 

Разпоредбата на чл. 8, ал. 1, указва, че Субектът приема вътрешни правила по смисъла на 

чл. 5, ал. 1, т. 6, регламентиращи процеса на управление на жизнения цикъл на информационните 

и комуникационните системи и техните компоненти. Вътрешните правила трябва еднозначно да 

указват условията, начина и реда за придобиване, въвеждане в експлоатация, поддръжка, 

преместване/изнасяне, извеждане от експлоатация и унищожаване на информационни и 

комуникационни системи и техните компоненти. 

Съгласно ал. 2 описът на информационните активи по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 1 съдържа 

информация, необходима за разрешаването на инциденти, анализ и оценка на риска, управление на 

уязвимости и управление на измененията, като: 

1. еднозначна идентификация, като инвентарен, сериен номер или др.; 

2. основни характеристики; 

3. услуги, процеси и дейности, в които участва; 

4. местоположение; 

5. година на производство, където е приложимо; 

6. дата на въвеждане в експлоатация, където е приложимо; 

7. версия, където е приложимо; 

8. местонахождение на свързаната с него документация (техническа, експлоатационна, 

потребителска и др.); 

9. отговорно лице. 

Съгласно чл. 9, ал. 1 за намаляване на риска от инциденти, умишлено или неумишлено 

предизвикани от служители, Субектът гарантира чрез вътрешни правила и инструкции, че 

служителите, имащи отношение към процесите и дейностите в обхвата на наредбата, имат 

подходящата квалификация, знания и умения за изпълнение на отговорностите си. 

Съгласно ал. 2 вътрешните правила по ал. 1 регламентират: 

1. процеса за наемане на работа в съответствие с приложимите закони и подзаконови нормативни 

актове, професионалната етика и съобразно изискванията, свързани с дейността им – класификацията на 

информацията, до която имат достъп, и предполагаемите рискове; 

2. отговорностите и задълженията по отношение на сигурността на информацията при 

прекратяване или промяна на служебните/договорните отношения; 

3. дисциплинарен процес за лицата по ал. 1, които са извършили нарушение по отношение на 

политиката и вътрешните правила за мрежова и информационна сигурност. 
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Съгласно ал. 3 отговорностите на лицата по ал. 1 по отношение на сигурността на 

информацията се документират с ясно определени срокове и задължения. 

В ал. 4 е указано, че Субектът обезпечава нивото на мрежова и информационна сигурност 

посредством: 

1. подходящо професионално обучение за повишаване на квалификацията на служителите 

в съответствие с използваната техника и технологии; 

2. периодично инструктиране на служителите за повишаване на вниманието им по 

отношение на мрежовата и информационната сигурност; инструктажът се прави по утвърден 

график и се документира по начин, гарантиращ проследяемост. 

Разпоредбата на чл. 10, ал. 1 указва, че при установяване на взаимоотношения с 

доставчици на стоки и услуги, наречени „трети страни“, Субектът трябва да договори изисквания 

за мрежова и информационна сигурност, включително: 

1. за сигурност на информацията, свързани с достъпа на представители на трети страни до 

информация и активи на Субекта; 

2. за доказване, че третата страна също прилага адекватни мерки за мрежова и информационна 

сигурност, включително клаузи за доказването на прилагането на тези мерки чрез документи и/или 

провеждане на одити; 

3. за прозрачност на веригата на доставките; третата страна трябва да е способна да докаже 

произхода на предлагания ресурс/услуга и неговата сигурност; 

4. последици при неспазване на изискванията за сигурност на информацията; 

5. отговорност при неспазване на договорените срокове, количество и/или качество на услугата, 

което може да създаде риск за постигане на целите на мрежовата и информационната сигурност; 

6. за взаимодействие в случай на възникване на инцидент, който най-малко включва: контактни 

точки, начин за докладване, време за реакция, време за възстановяване на работата, условия за затваряне 

на инцидент. 

Съгласно ал. 2 Субектът определя служител/служители, отговарящ/отговарящи за 

спазване на изискванията по ал. 1 и параметрите на нивото на обслужване. 

Съгласно ал. 3 Субектът изготвя план за действие в случай на неспазване на уговорените 

дейности и клаузи с третата страна. 

В чл. 11, ал. 1 е указано, че Субектът приема вътрешни правила за управление на 

измененията във важните за дейността му информационни активи в съответствие с изискването на 

чл. 5, ал. 1, т. 6 с цел намаляване на риска от инциденти, настъпили в резултат на изменения във 

важните за дейността му информационни активи, и по-точно в информационните и 

комуникационните системи и обслужващата ги инфраструктура, в процесите и дейностите, в 

конфигурациите, в софтуера или във фърмуера. 

Съгласно ал. 2 преди да се извърши изменението, Субектът трябва да направи анализ и оценка на 

риска в съответствие с чл. 7. 

Съгласно ал. 3 измененията се: 

1. планират, като се определят срокове и отговорности за всяка дейност, която ще бъде 

извършена преди, по време на и след изменението; 

2. съгласуват предварително с всички страни, имащи отговорности към процесите и дейностите в 

обхвата на наредбата; 

3. одобряват от административния орган, съответно от ръководителя на субекта по чл. 1, ал. 1, т. 

2 – 5, или от упълномощено от него лице; 

4. оповестяват по подходящ начин на всички страни, които са заинтересовани; информирането на 

заинтересованите страни трябва да е поне 3 дни преди да се направи изменението; 

5. проверяват в тестова среда. 

Съгласно ал. 4 Субектът разработва план за връщане на системите в предишното им 

състояние, за да се намали продължителността на потенциален инцидент, настъпил в резултат на 

изменението. 

Разпоредбата на чл. 12, ал. 1 регламентира, че при разработване на проекти и технически задания 

Субектът включва адекватни и комплексни изисквания за мрежова и информационна сигурност, 

основани на анализ и оценка на риска, с цел да се гарантира, че изискваното ниво на сигурност на 

информацията, мрежите и информационните системи е заложено още в етапа на разработка и 

внедряване. 

В ал. 2 се указва, че Субектът въвежда в експлоатация нови информационни и 

комуникационни системи планирано и след успешно проведени и документирани тестове, 

доказващи защитата на информацията от загуба на достъпност, интегритет и конфиденциалност. 
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В чл. 13, ал. 1 е регламентирано, че Субектът поддържа информационна и комуникационна 

инфраструктура, която гарантира, че информационните и комуникационните системи, изпълняващи 

различни функции, са разделени и изолирани помежду си физически и/или логически, както и че са 

разделени и изолирани от информационните и комуникационните системи на трети страни, с цел да се 

ограничи разпространението на инциденти с мрежовата и информационната сигурност. 

Съгласно ал.2 в случай, че дадена система е съставена от подсистеми, разделянето им трябва да 

се осъществи на последно физическо или логическо ниво, като уеб сървърът, сървърът с приложния 

софтуер и сървърът с базата данни на една информационна система трябва да са разположени на 

различни машини и в различни мрежи. 

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1 Субектът гарантира, че трафикът между отделните 

системи и техните подсистеми е контролиран чрез подходящо филтриране (по IP адрес, по 

протокол, по номер на порт от Transmission Control Protocol (TCP)/Internet Protocol (IP) стека и т. 

н.) с цел превенция на евентуални атаки и ограничаване на разпространението на инциденти. 

Филтрирането на трафика трябва да бъде по предварително разписани и одобрени правила, 

основаващи се на функционалността и сигурността, които трябва да бъдат редовно проверявани 

за нерегламентирани изменения и да бъдат актуализирани с оглед на нововъзникващи заплахи. 

В ал. 2 се указва, че ненужните портове по протоколи TCP и User Datagram Protocol (UDP) трябва 

да бъдат забранени чрез адекватно конфигуриране на използваните софтуерни решения, хардуерни 

устройства и оборудване за защита и контрол на трафика. 

Съгласно чл 15 ал. 1 Субектът приема ясно дефинирани политики относно използването 

на: 

1. лични технически средства в мрежата, която контролират; 

2. преносими записващи устройства. 

В ал. 2 се указва, че политиките се отразяват във вътрешните правила, като се 

предприемат подходящи и реципрочни на заплахите мерки за реализирането им. 

Разпоредбата на чл. 16, ал. 1 регламентира, че Субектът разработва политика и вътрешни 

правила съгласно чл. 5, ал. 1, т. 6 за прилагане на криптографски механизми, които се използват 

за гарантиране на конфиденциалността и интегритета на чувствителната информация в 

съответствие с нейната класификация. 

Съгласно ал. 2 Криптографските механизми се съобразяват с уязвимостта на информацията към 

заплахи за нейните конфиденциалност и интегритет и с нормативните и регулаторните изисквания към 

нейното създаване, съхраняване и пренасяне. 

В чл. 17, ал. 1 се указва, че Субектът прилага следните мерки за защита на профилите с 

административни права за информационните и комуникационните системи и техните 

компоненти: 

1. преди въвеждане в експлоатация задължително се сменят идентификационните данни на 

администратора, въведени по подразбиране или инсталирани от производителя/доставчика на 

информационния актив; 

2. администраторските профили са персонални; 

3. администраторските профили се използват само за административни цели; 

4. администраторските профили се създават само на служители, които извършват 

административни операции (инсталиране, конфигуриране, управление, поддръжка и т. н.); 

5. правата на всеки администраторски акаунт са ограничени във възможно най-голяма степен до 

функционалния и техническия периметър на всеки администратор; 

6. данните за автентикацията на администраторските акаунти: 

а) са различни за всяка система; 

б) са с възможно най-голяма сложност, позволена от системата или нейния компонент; 

в) се съхраняват подходящо физически и логически защитени, като достъп до тях има само 

оторизиран представител на Субекта; 

7. поддържа списък на администраторските профили за информационните и комуникационните 

системи и техните компоненти; 

8. при невъзможност на администратор да изпълнява пълноценно функциите си поради 

обективни причини правата на административния му акаунт се спират за съответния период; 

9. поне веднъж годишно се прави преглед на администраторските профили с цел удостоверяване 

на актуалността им. 

Съгласно ал. 2 паролите за автентикация на администраторските профили се сменят 

задължително: 

1. периодично – най-малко веднъж в годината; 
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2. при прекратяването на договорните отношения със служители или трети страни, на 

които тези данни са били известни; 

3. при пробив в мрежовата и информационната сигурност. 

В ал. 3 се указва, че всички операции, процеси и дейности в информационните и 

комуникационните системи и техните компоненти, извършени с администраторски права, се 

документират по смисъла на чл. 5, ал. 3 и 4 за всеки администраторски профил и в съответствие с 

изискванията на чл. 29, ал. 2, 4, 5 и 6. 

Съгласно ал. 4 в документацията по ал. 3 не се въвеждат и не се съхраняват пароли на 

административен профил под формата на явен текст или хеш. 

Разпоредбата на чл. 18 ал. 1 указва, че Субектът използва отделна, подходящо защитена среда 

(мрежа, система, софтуер и др.) за целите на администриране на информационните и комуникационните 

системи и техните компоненти. Тази среда трябва да е изолирана от другите информационни и 

комуникационни системи на Субекта и от интернет и да не се използва за други цели. 

Съгласно ал. 2 в случай че администрирането на информационните и комуникационните системи 

и техните компоненти не се осъществява през средата по ал. 1, потоците на тази информация трябва да 

са защитени чрез механизми за удостоверяване и криптиране. 

Съгласно чл. 19 Субектът е длъжен да дава достъп до информационните и 

комуникационните си системи на потребител или автоматизиран процес само когато този достъп е 

строго необходим на потребителя, за да изпълни задълженията си, или на автоматизирания процес 

да извърши необходимите технически операции. За да гарантира, че достъп до информационните 

и комуникационните му системи имат само оторизирани потребители, устройства (включително 

други информационни системи) и автоматизирани процеси, Субектът: 

1. във вътрешните си правила по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 6 определя: 

а) правата на достъп до конкретни информационни активи на служителите според 

длъжността им; 

б) реда за заявяване, промяна и прекратяване на достъп; 

2. прилага задължителни мерки за автентикация, оторизация и одит на компютърните 

мрежи и системи, които включват и изисквания за определена сложност на данните за 

автентикация; ако се използват пароли: 

а) те следва да съдържат малки и големи букви, цифри и специални символи; 

б) дължината им трябва да е не по-малко от 8 символа за потребителските и 12 символа за 

администраторските профили; 

в) паролите на потребителските акаунти трябва да се сменят регулярно на период не по-

голям от шест месеца; 

3. гарантира, че потребителските профили са индивидуални; в ежедневната работа трябва 

да се използват профили с най-ниското ниво на достъп, което дава възможност за изпълнение на 

служебните задължения; 

4. гарантира, че лицата, имащи право да заявяват даване, променяне и спиране на достъп, 

определени във вътрешните правила по т. 1, буква „б“, правят редовни прегледи на достъпите, но 

не по-рядко от веднъж в годината; при тези прегледи се установява дали всички, на които е даден 

достъп до мрежата, до отделните системи и/или приложения, имат право на него в съответствие 

със служебните им задължения, дали външни лица имат достъп и какъв е той (бивши служители, 

представители на трети страни); за целите на прегледите администраторите на съответните 

информационни и комуникационни системи предоставят на оправомощените във вътрешните 

правила по т. 1, буква „б“ лица списък на всички, които имат достъп до системата и нивото на 

достъпа, а оправомощените лица документирано потвърждават или дават указания за промяна; 

5. ограничава даването на привилегирован достъп (по-високо ниво на достъп или достъп до 

система, до която лицето не трябва да има достъп в съответствие с вътрешните правила по ал. 1); 

привилегированият достъп трябва да се дава само за определен период и да се контролират 

действията с него; 

6. гарантира, че достъпът до споделени файлове и принтери е разрешен само от мрежата, 

контролирана от Субекта. 

Съгласно чл. 20 при необходимост от достъп до информационни активи извън мрежата, 

контролирана от Субекта, се спазват изискванията на чл. 19, включително: 

1. се използва най-малко двуфакторна автентикация; 

2. се използват само канали с висока степен на защита като Virtual Private Network (VPN); 

3. не се използват File Transfer Protocol (FTP) и Remote Desktop Connection. 

Защита на хардуерни устройства 
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Разпоредбата на чл. 21, ал. 1 гласи, че за намаляване на риска от инциденти, предизвикани от 

технически повреди, Субектът: 

1. осигурява климатико-механичните условия, указани от производителя; 

2. осъществява наблюдение на параметрите на условията по т. 1; 

3. провежда планирана регулярна техническа профилактика на устройствата в съответствие с 

политиката му за жизнения им цикъл. 

Съгласно ал. 2 за намаляване на риска от неоторизиран достъп Субектът е длъжен да разполага 

устройствата в зони, които са физически и логически защитени в съответствие с класификацията 

на информацията, с която работят. 

В чл. 22, ал. 1 се указва, че Субектът инсталира и поддържа само версии на използвания в 

системите му софтуер и фърмуер, които се поддържат от техните доставчици или производители и 

са актуални от гледна точка на сигурността. 

Съгласно ал. 2 Административният орган, съответно ръководителят на субекта по чл. 1, 

ал. 1, т. 2 – 5, одобрява софтуера, който се използва в информационните и комуникационните 

системи. 

В ал. 3 е указано, че Субектът поддържа библиотека с дистрибутиви на използвания софтуер и 

фърмуер с цел намаляване на времето за възстановяване на дадена система след срив. 

Съгласно ал. 4 Субектът предприема мерки за: 

1. недопускане на инсталирането и използването на неодобрен софтуер и фърмуер; 

2. контрол върху използвания софтуер и фърмуер, включително неговата актуалност. 

В ал. 5 се указва, че Субектът приема вътрешни правила и инструкции за регламентиране 

на действията по: 

1. поддържане на библиотеката с дистрибутиви на използвания софтуер и фърмуер в актуално 

състояние; 

2. управлението на достъпа до нея; 

3. проследяване за новооткрити уязвимости в сигурността на използвания в системите му 

софтуер и фърмуер и за техни актуализации (нови версии, ъпдейти и пачове), които отстраняват тези 

уязвимости, или мерки за смекчаването им, публикувани от производителите или доставчиците; 

4. придобиване и проверка на произхода и целостта на актуализацията преди инсталирането й; 

5. прилагането на актуализациите и препоръчаните мерки, които трябва да се извършват 

съобразно разпоредбите на чл. 11. 

Съгласно ал. 6 Субектът гарантира, че устройствата и системите са конфигурирани в 

съответствие с препоръките за сигурност на съответния им доставчик или производител, като се 

приложат и изискванията на приложение № 4. 

В ал. 7 се указва, че Субектът съхранява off-line копие от актуалните конфигурационни 

файлове и/или описание на настройките, като достъпът до тях трябва да е контролиран. Копията 

трябва да се проверяват регулярно относно качество и годност. 

Съгласно ал. 8 Субектът регулярно прави проверка на конфигурационните файлове и 

настройките на системи и устройства за нерегламентирани изменения. 

Разпоредбата на чл. 23, ал. 1 регламентира, че Субектът прилага в информационната и 

комуникационната си инфраструктура подходящи мерки за защита от проникване и мерки за 

откриване и справяне със зловреден софтуер. 

Съгласно ал. 2 Мерките за защита от зловреден софтуер трябва: 

1. да са приложени към всички компоненти на информационните и комуникационните системи, 

където това е възможно; 

2. да се поддържат в актуално състояние, за да имат способността да защитават от новооткрити 

заплахи. 

Ал. 3 указва, че Мерките за защита от зловреден софтуер трябва да позволяват: 

1. извършване на пълна проверка за наличие на зловреден софтуер поне веднъж в седмицата, 

където е приложимо; 

2. проверка на електронната поща и файлове, свалени от интернет, както и преносими записващи 

устройства, преди да бъдат отворени. 

Съгласно ал. 4 Субектът извършва регулярно оценка на ефективността на мерките за защита от 

зловреден софтуер и при констатирани слабости предприема действия за подобряване на защитата. 

Съгласно чл. 24, ал. 1 Субектът предприема следните мерки за защита на уеб сървърите: 

1. инсталира сертификат на уеб сървърите си, издаден от доверена система за сертифициране 

(trusted certification authority system); сертификатът трябва: 

а) да е издаден за съответния уеб сайт (website) или група сайтове и да е уникален; 
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б) да използва алгоритъм за криптиране поне SHA2; 

в) да е актуален, като сертификатите с изтекъл срок се анулират; 

2. за защита на интегритета на информацията, обменяна с потребителите, уеб сайтът (website) 

трябва да е достъпен само по протокол Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS), като се използват 

само криптографски транспортни протоколи TLS (Transport Layer Security) версия 1.2, дефиниран в RFC 

5246 на IETF (The Internet Engineering Task Force – Специализирана работна група за интернет 

инженеринг) през 2008 г., версия 1.3, дефиниран в RFC 8446 на IETF през 2018 г., или следващи по-нови 

версии; 

3. за криптиране на информацията, обменяна между уеб сървъра и потребителите му, се прилагат 

изискванията на чл. 16 и като се вземат предвид публикуваните в RFC на IETF забрани за използване на 

методи за шифриране в криптографските транспортни протоколи; 

4. да се приложи подходящ Web Application Firewall (WAP), който наблюдава и филтрира 

трафика от и към съответното приложение с цел защита на уеб приложенията от кибератаки от типа 

Cross-Site Request Forgery (CSRF), Cross-site Scripting (XSS), file inclusion, SQL injection и др.; 

5. да не се позволява вмъкване на данни от страна на потребителя, освен на определените за това 

места; 

6. всички входни данни, постъпващи от клиента, включително съдържанието, предоставено от 

потребителя и съдържанието на браузъра, като headеrs на препращащия и потребителски агент, трябва 

да бъдат валидирани; 

7. приложния софтуер да не позволява въвеждане на специални символи, особено такива, които 

се използват в SQL заявките; 

8. всички данни, изпращани от клиента и показвани в уеб страница, трябва да бъдат кодирани с 

HTML, за да се гарантира, че съдържанието се изобразява като текст вместо HTML елемент или 

JavaScript; 

9. за защита от атаки от типа отказ от услуги (DoS): 

а) да се наложи ограничение на заявките и по-специално по максимална дължина на 

съдържанието, максимална дължина на заявката и максимална дължина на заявката по Url; 

б) да се конфигурират типът и размерът на headers, които уеб сървърът ще приеме; 

в) да се ограничат времетраенето на връзката (connection Timeout), времето, за което сървърът 

изчаква всички headers на заявката, преди да я прекъсне, и минималният брой байтове в секунда при 

изпращане на отговор на заявка, за да се минимизира въздействието и на slow HTTP атаки; 

10. за защита от brute force атаки да се въведе ограничение на броя неуспешни опити за влизане в 

системата; 

11. да не се извежда списък на уеб директориите; 

12. бисквитките (cookies) трябва да имат: 

а) флаг за защита (security flag) – този флаг инструктира браузъра, че „бисквитката“ може да бъде 

достъпна само чрез защитени SSL канали; 

б) флаг HTTP only – инструктира браузъра, че „бисквитката“ може да бъде достъпна само от 

сървъра, а не от скриптовете, от страна на клиента; 

13. headers на отговорите на заявки, които трябва да гарантират защита както на клиента, така и 

на уеб сайтa (website), като съдържат опции, посочени в приложение № 5; 

14. в главната директория на уеб сайта (website) да се сложи файл robot.txt, който дава указания 

на уеб роботите (ботове/паяци) колко често да обхождат сайта, както и кои части от него да обхождат и 

да индексират; ако този файл не съществува, уеб роботите обхождат целия сайт – всяка една негова 

страница, подстраница, статия, линк и т.н., което крие риск за конфиденциалността на информацията; 

15. при използване на Система за управление на съдържанието (CMS) да се промени 

наименованието по подразбиране на папката за достъп до администраторския панел. 

Разпоредбата на чл. 25 указва, че Субектът трябва да предприеме следните мерки за защита 

на DNS: 

1. при използване на повече от един DNS сървър, всеки от тях да е разположен в различна 

мрежа/подмрежа; 

2. да прилага DNSSEC (Domain Name System Security Extensions); 

3. да минимизира DNS заявките съгласно RFC 7816 на IETF от 2016 г.; 

4. да забрани zone-transfers – злонамерени лица могат бързо да определят всички хостове в 

определена зона чрез трансфери на DNS зони, да събират информация за домейна, да избират цели за 

атаки, да откриват неизползвани IP адреси и да заобикалят мрежовия контрол на достъпа, за да крадат 

информация; 

5. в конфигурационния файл да сложи: 
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а) dmarc (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) запис; 

б) SPF (Sender Policy Framework) запис. 

Физическа сигурност 

Съгласно чл. 26, ал. 1 Субектът осигурява физическа защита на информационните си активи чрез 

прилагане на адекватни и пропорционални мерки срещу заплахи от неоторизиран физически достъп до 

тях. Мерките трябва да гарантират наличността, интегритета и конфиденциалността на 

информационните активи. 

Съгласно ал. 2 Субектът осигурява защита на информационните си активи от пожар, наводнение, 

химическа и физическа промяна на въздуха чрез подходящи мерки в съответствие с нормативните 

актове. 

Ал. 3 се указва, че за да гарантира ефикасността на приложените мерки по ал. 1 и 2, Субектът 

извършва подходящо наблюдение върху тях. 

В чл. 27 се указва, че в случай че Субектът използва индустриални системи за контрол, от 

функционирането и сигурността на които зависят съществените услуги, които предоставя, той е 

задължен да приложи подходящи мерки за тяхната защита в съответствие с изискванията на наредбата, 

ако са приложими. 

Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 1 Субектът използва система/системи за автоматично 

откриване на събития, които могат да повлияят на мрежовата и информационната сигурност на важните 

за дейността му системи, чрез анализ на информационни потоци, протоколи и файлове, преминаващи 

през ключови устройства, позиционирани така, че да могат да анализират всички потоци, обменяни 

между собствените им информационни и комуникационни системи, както и с информационните и 

комуникационните системи на трети страни. 

В ал. 2 се указва, че Субектът организира чрез вътрешни правила и/или инструкции 

действията за наблюдение и реакция на сигналите от тази/тези система/системи. 

Съгласно чл. 29. по отношение на системните записи Субектът гарантира, че: 

1. в сървъри за приложения, които поддържат критични дейности, сървъри от системната 

инфраструктура, сървъри от мрежовата инфраструктура, охранителни съоръжения, станции за 

инженеринг и поддръжка на индустриални системи, мрежово оборудване и работни места на 

администратори се регистрират автоматично всички събития, които са свързани най-малко с 

автентикация на потребителите, управление на профилите, правата на достъп, промени в правилата за 

сигурност и функциониране на информационните и комуникационните системи; 

2. в записите за всяко от тези събития е отбелязано астрономическото време, когато е настъпило 

събитието; 

3. всички компоненти на системите поддържат единно време в съответствие с изискванията на: 

а) стандарти БДС ISO 8601-1 „Дата и време. Представяния за обмен на информация. Част 1: 

Основни правила“ и БДС ISO 8601-2 „Дата и време. Представяния за обмен на информация. Част 2: 

Разширения“; времето за настъпването на събития с правно или техническо значение се отчита с точност 

до година, дата, час, минута и секунда, а при технологична необходимост се допуска и отчитане до 

милисекунда; 

б) за синхронизация на часовниците на компоненти на информационните и комуникационните 

системи трябва да се използва протокол NTP V4 (Network Time Protocol, версия 4.0 и следващи), основан 

на RFC 5905 на IETF от 2010 г., като се осигурява хронометрична детерминация с времевата скала на 

UTC (Coordinated Universal Time), или аналогичен; 

4. достъпът до информацията по ал. 1 е ограничен само до лица, имащи задължения за 

наблюдението по смисъла на чл. 30, за разрешаването на инциденти с мрежовата и информационната 

сигурност, за разкриването и разследването на тежки престъпления и престъпления по чл. 319а–319е от 

Наказателния кодекс в съответствие с чл. 14, ал. 4, т. 2 и чл. 15, ал. 3, т. 3 от Закона за киберсигурност; 

достъпът до тази информация трябва да е само за четене; 

5. информацията по ал. 1 се архивира и се съхранява за период не по-малък от дванадесет месеца 

при спазване на изискванията на чл. 32; 

6. Субектът трябва да е в състояние да извършва корелация на информацията по ал. 1 от 

различните източници и да правят анализ, за да открият събития, които засягат мрежовата и 

информационната сигурност. 

Разпоредбата на чл. 30, ал. 1 указва, че във вътрешните правила по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 6 се 

регламентират всички дейности при обработката на сигнали и реакция при инциденти. 

Вътрешните правила по ал. 1 съдържат: 

1. реда за подаване на сигнали за настъпили или потенциални събития, оказващи негативно 

влияние върху мрежовата и информационната сигурност; 
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2. информация за лицата, отговорни за регистъра на инцидентите; 

3. реда за регистриране на сигнала, проверката на неговата достоверност, класифицирането му, 

приоритизирането му и последващото уведомяване за това на подателя; 

4. реда за уведомяване за инцидента (функционална и йерархична ескалация); 

5. реда за подаване на информация за начина за разрешаване на инцидента; 

6. реда за приключване на инцидента; 

7. процеса за събиране, съхраняване и предаване на доказателства, когато инцидентът предполага 

извършването на процесуални действия срещу лице или организация, включително необходимите за 

това записи; 

8. правата на достъп до регистъра на инцидентите. 

Съгласно ал. 3 Субектът разработва, проверява и поддържа в актуално състояние планове за 

справяне с инцидентите, които биха имали най-сериозно въздействие върху мрежовата и 

информационната сигурност. Плановете съдържат информация за: 

1. отговорника за организацията при настъпване на инцидент; 

2. реда за информиране; 

3. мерките, които следва да се предприемат и отговорното за това лице; 

4. реда за консултиране; 

5. реда за следене на параметрите по време на инцидента; 

6. лицето, което ще събира и съхранява необходимата информация, и др. 

В ал. 4 се указва, че Субектът разработва стратегия за комуникация, която определя реда 

за споделяне на информацията за инцидента със служители, партньори, доставчици, клиенти, 

медии, държавни органи. 

Разпоредбата на чл. 31, ал. 1 регламентира, че при инцидент с мрежовата и информационната 

сигурност служителят или административното звено, отговарящо за мрежовата и 

информационната сигурност по смисъла на чл. 3, ал. 2, уведомяват съответния секторен екип за 

реагиране при инциденти с компютърната сигурност за инцидентите в сроковете, посочени в чл. 

21, ал. 4 и 5 и чл. 22 от Закона за киберсигурност. 

Съгласно ал. 2 за уведомяването по ал. 1 и по чл. 17, ал. 7 от Закона за киберсигурност се 

използва формата, посочена в приложение № 7. 

Съгласно ал. 3 при изпълняване на изискването на чл. 17, ал. 8 от Закона за киберсигурност 

секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност изпращат обобщената 

статистическа информация за инциденти към националния екип за реагиране при инциденти с 

компютърната сигурност, като използват формата, посочена в приложение № 8. 

Ал. 4 указва, че в случай че информацията по ал. 2 и 3 се изпраща по електронна поща, тя трябва 

да е подходящо защитена от неоторизиран достъп и да е класифицирана съгласно чл. 6, ал. 7. 

Съгласно чл. 32, ал. 1 Вътрешните правила/инструкции по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 6 се 

разработват в съответствие с целите и стратегическите насоки, определени в политиката за мрежова и 

информационна сигурност относно защита на интегритета на информацията в случай на инцидент, 

засягащ нейната достъпност. 

Съгласно ал. 2 Вътрешните правила/инструкции по ал. 1 регламентират процесите, свързаните с 

тях дейности и отговорностите по резервиране и архивиране на информация, като в съдържанието им се 

включва най-малко: 

1. информацията (бази данни, конфигурационни файлове, имиджи на системи и др.), която ще се 

резервира и/или архивира; 

2. технологията, която ще се използва за архивиране и резервиране; 

3. типът на резервиране (частично, пълно и др.); 

4. периодът на извършване на архивирането и резервирането; 

5. броят на копията, които ще се правят; 

6. времето за съхраняване на всяко копие съгласно изискванията на нормативните актове и 

оценката на риска; 

7. мястото на съхраняване на всяко копие; 

8. начинът на защита от неправомерен достъп (физическа и логическа); 

9. случаите на използване; 

10. лицето, което дава разрешение за използването. 

В ал. 3 се указва, че всички изисквания по ал. 2 се определят от собственика на информацията 

или с неговото одобрение и трябва да бъдат съобразени с времето, за което тя трябва да се възстанови, за 

да се гарантира необходимото ниво на наличност на услугата. 
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Съгласно ал. 4 при резервирането и/или архивирането на информацията се спазват следните 

изисквания: 

1. да се правят регулярни копия съобразно риска от загуба на информация и динамиката на 

изменението й; 

2. копията на информация да са етикетирани по начин, указващ еднозначно поне каква е 

информацията, за коя система, какъв метод е използван за създаване на копието, дата и час; 

3. копията на чувствителна информация да са в криптиран вид или поне защитени с парола; 

4. копията на информацията да се съхраняват на отделна машина и по възможност в друга 

защитена мрежа; 

5. едно от копията на критична за дейността информация се съхранява off-line и по възможност в 

друга сграда или на отдалечено място; 

6. да се прави регулярна проверка на годността на резервните копия, дали те изпълняват целите, 

за които са създадени, и постига ли се необходимото време за възстановяване. 

Разпоредбата на чл. 33 указва, че Субектът предприема подходящи и в съответствие с рисковете 

мерки за гарантиране на нивото на услугите и дейностите, които са в обхвата на наредбата, като: 

1. резервиране на системи; 

2. резервиране на устройства; 

3. балансиране на натоварването на критични устройства или системи; 

4. резервиране на центрове за данни. 

Съгласно Чл. 34. (1) Субектът разработва планове за действия в случай на аварии, природни 

бедствия или други непредвидени обстоятелства, които биха причинили прекъсване на предоставяната 

от него услуга в съответствие с изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 6. 

Ал. 2 указва, че плановете по ал. 1 съдържат: 

1. обстоятелствата, за които се отнасят; 

2. праговете, при които се задействат; 

3. лицето, което дава разрешение за задействането им; 

4. реда за възстановяване на услугите и дейностите до определено ниво. 

Съгласно ал. 3 Плановете по ал. 1: 

1. се проиграват периодично, но не по-рядко от веднъж в годината, с цел да се провери тяхната 

актуалност и да се тренират лицата, които имат отговорности за изпълнението им; 

2. се поддържат в актуално състояние; 

3. са достъпни само за лицата, които имат отговорности за тяхното изпълнение; 

4. се съхраняват най-малко на две места, едно от които е извън сградата, в която се намират 

системите, за които се отнасят. 

Разпоредбата на чл. 35, ал.1 регламентира, че контролът за спазване на изискванията на глава 

втора и приетите стандарти се осъществява чрез: 

1. вътрешни одити (от първа страна), които са организирани от Субекта и се извършват от негови 

служители или от трета страна, но от негово име; 

2. външни одити от втора страна, които са организирани от клиенти или доставчици на Субекта; 

3. външни одити от трета страна, провеждани от независими организации за одит, като 

контролни органи на изпълнителната власт или организации, имащи право да извършват акредитация 

или сертификация. 

 Съгласно ал. 2 Одитите по ал. 1, т. 2 и 3 са препоръчителни мерки. 

В ал. 3 се указва, че одитите по ал. 1, т. 1 се извършват в съответствие със стандарт БДС EN ISO 

19011 „Указания за извършване на одит на системи за управление“, изискванията на стандарт БДС EN 

ISO/IEC 17020 „Оценяване на съответствието“, като се спазва най-малко следното: 

1. одитите се провеждат периодично, но не по-рядко от веднъж в годината; 

2. одитите се провеждат по документирани и одобрени процедури, годишни програми и планове, 

които са оповестени на лицата, отговарящи за одитираната област; 

3. одитите се извършват от лица, притежаващи квалификация в областта на контрола и имащи 

необходимите знания и професионален опит в областта на мрежовата и информационната сигурност; 

4. одиторът спазва принципите за почтеност, безпристрастност, професионализъм, независимост 

и конфиденциалност; 

5. одиторът не може да одитира собствената си дейност; 

6. резултатите от одита се документират и за тях се информира служителят, отговарящ за 

одитираната област; 

7. при несъответствие с изискванията подробно се документира изискването и констатираното 

състояние и се посочва срок за отстраняването му; 
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8. резултатите от одита са с класификация TLP-AMBER. 

Съгласно ал. 4 Субектът предоставя резултатите от одитите на съответния национален 

компетентен орган съгласно чл. 16, ал. 5 от Закона за киберсигурност. 

В чл. 36, ал. 1 се указва, че проверките за съответствие с изискванията на глава втора, 

осъществявани от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ съгласно чл. 12, т. 6 от 

Закона за киберсигурност, се извършват съобразно стандарт БДС EN ISO 19011 „Указания за 

извършване на одит на системи за управление“ и изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020 

„Оценяване на съответствието“. 

В ал. 2 е указано, че проверките се провеждат по документирани и утвърдени от председателя на 

Държавна агенция „Електронно управление“ вътрешни правила. 

Съгласно ал. 3 проверките се извършват по годишна програма, одобрена от председателя на 

Държавна агенция „Електронно управление“, която се публикува на страницата на агенцията до края на 

предходната година. 

Съгласно ал. 4 проверки извън одобрената годишна програма се извършват по искане на 

правоимащ орган, както и по заявка на Субекта, като последните се осъществяват само при наличие на 

свободен ресурс на оправомощените от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ 

лица. 

В ал. 5 се указва, че за всяка проверка оправомощените лица създават план, с който се запознава 

административният орган или съответно ръководителят на Субекта по чл. 1, ал. 1, т. 2 – 5 – обект на 

проверката. 

Съгласно ал. 6 Времето за извършване на проверката се съгласува с административен орган или 

съответно с ръководителя на одитирания Субект по чл. 1, ал. 1, т. 2 – 5 – обект на проверката, не по-

късно от седем дни преди началото на проверката. 

В ал. 7 е указано, че оправомощените от председателя на Държавна агенция „Електронно 

управление“ лица трябва да притежават квалификация в областта на контрола и да имат необходимите 

знания и професионален опит в областта на мрежовата и информационната сигурност. 

В ал. 8 е указано, че оправомощените лица спазват принципите за почтеност, безпристрастност, 

професионализъм, независимост и конфиденциалност. 

Съгласно ал. 9  оправомощените лица изготвят доклад с резултатите от проверката в срок не по-

късно от 10 дни след приключването на проверката. Докладът се класифицира с TLP-AMBER. 

В ал. 10 се указва, че в доклада по ал. 9 се посочва и оценката, получена в съответствие с 

методиката за извършване на оценка на мрежовата и информационната сигурност, приета от 

председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ съгласно чл. 12, т. 7 от Закона за 

киберсигурност. 

Съгласно ал. 11 в случай на констатирано несъответствие с изискванията в доклада подробно се 

документира изискването и констатираното състояние, срок за отстраняването му и ако е необходимо, 

препоръки как да бъде отстранено. 

Съгласно ал. 12 в доклада по ал. 9 може да бъдат включени и препоръки за подобряване на 

нивото на мрежовата и информационната сигурност. 

Съгласно ал. 13 председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ или 

упълномощено от него лице изпраща доклада по ал. 9 на административния орган, съответно на 

ръководителя на Субекта, където е направена проверката. 

В ал. 14 е указано, че председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ или 

упълномощено от него лице планира действия за последващ контрол за отстраняване на констатираните 

несъответствия и информира за тях ръководителя на одитираното лице по чл. 1, ал. 1. 

Разпоредбата на чл. 37 регламентира, че за целите на чл. 16, ал. 3, т. 3 от Закона за 

киберсигурност националните компетентни органи използват и анкети. 

Анкетите се отнасят до обхвата на тази наредба, посочен в чл. 1, ал. 2. 

В анкетите може да се иска информация относно всички изисквания, посочени в глава втора, 

отделни раздели от нея или отделни членове, независимо в кой раздел са. 

 Попълнените анкети са с класификация TLP-AMBER. 

Съгласно чл. 38, ал. 1 административните органи, определени с решение на Министерския съвет 

съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за киберсигурност, идентифицират и регистрират съществените услуги в 

съответните сектори и подсектори и операторите, които ги предоставят. 

Съгласно ал. 2 за целите на ал. 1 административните органи прилагат методиката, приета с 

решение на Министерския съвет. 

Ал. 3 указва, че административните органи по ал. 1 регулярно, но не по-малко от веднъж на две 

години, правят преглед на: 
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1. адекватността на специфичните за съответния сектор критерии и евентуални прагове за 

определяне на съществените услуги, дефинирани в методиката по ал. 2; 

2. съществените услуги в съответните сектори и подсектори и операторите, които ги 

предоставят. 

Разпоредбата на чл. 39 указва, че информацията, събрана по чл. 38, е с класификация TLP-RED. 

Съгласно чл. 40, ал. 1 административните органи по чл. 38, ал. 1 предават на председателя на 

Държавна агенция „Електронно управление“ информацията за съществените услуги в съответните 

сектори и подсектори и за операторите, които ги предоставят, посочена в чл. 6, ал. 1 от Закона за 

киберсигурност, и информацията, събрана в резултат на изпълнение на чл. 38, ал. 2 по защитени 

комуникационни канали. 

В ал. 2 се указва, че Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

предава по защитени комуникационни канали на председателя на Държавна агенция „Електронно 

управление“ информацията за всички цифрови услуги съгласно рецитал 57 от Директива (EС) 2016/1148 

на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на 

сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (OB, L 194/1 от 19 юли 2016 г.), 

разпределени по видове съгласно приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 2 към Закона за киберсигурност, и 

за доставчиците, които ги предоставят. 

Разпоредбата на чл. 41 указва, че  оправомощени от председателя на Държавна агенция 

„Електронно управление“ служители администрират регистър на съществените услуги и въвеждат 

информацията, получена по чл. 38. 

Съгласно чл. 42 към регистъра на съществените услуги се прилагат адекватните и приложими 

минимални мерки за мрежова и информационна сигурност, посочени в глава втора, раздел II с 

уточненията, посочени в чл. 19, и раздел III. 

В чл. 43, ал. 1 се указва, че достъп до регистъра на съществените услуги имат упълномощени 

представители на: 

1. Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност по смисъла на чл. 

19, ал. 1 от Закона за киберсигурност за изпълнение на функциите му по чл. 19, ал. 2, т. 1 и 10, като 

достъпът е до цялата информация и дава право само за четене; 

2. секторните екипи за реагиране на инциденти с компютърната сигурност по смисъла на чл. 18, 

ал. 1 от Закона за киберсигурност за изпълнение на функциите му по чл. 18, ал. 3 и 7 от Закона за 

киберсигурност, като достъпът е само до информацията за съответния сектор и дава право само за 

четене; 

3. Националното единно звено за контакт по смисъла на чл. 17, ал. 1 от Закона за киберсигурност 

за изпълнение на функциите му по чл. 17, ал. 2, 3, 4 и 7 от Закона за киберсигурност, като достъпът е до 

цялата информация и дава право само за четене; 

4. националните компетентни органи по смисъла на чл. 16, ал. 1 от Закона за киберсигурност за 

изпълнение на функциите им по чл. 16, ал. 11 от Закона за киберсигурност, като достъпът е само до 

информацията за съответния сектор и дава право на четене и редактиране само до полета „лице за 

контакт“ и „контактни точки“. 

Съгласно ал. 2 достъпът до регистъра е индивидуален, като за целта административните органи 

по чл. 38, ал. 1 подават списък на упълномощените служители, които изпълняват функции в съответния 

национален компетентен орган и секторен екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност. 

Ал. 3 указва, че при промяна или прекратяване на служебните правоотношения 

административният орган по чл. 38, ал. 1 информира писмено в рамките на един работен ден 

председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ или упълномощено от него лице за 

настъпилите промени за коригиране на достъпа до регистъра на съществените услуги. 

Съгласно ал. 4 достъп до регистъра се дава след одобрение от председателя на Държавна агенция 

„Електронно управление“ или упълномощено от него лице. 

В ал. 5 е регламентирано, че служителите по чл. 41, които администрират регистъра на 

съществените услуги, най-малко веднъж в годината инициират преглед на правата за достъп по смисъла 

на чл. 19, т. 4. 

Съгласно ал. 6 за достъп до регистъра се използва поне двуфакторна автентикация. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Съгласно § 1 Наредбата е съобразена със: 

1. Групата стандарти БДС (EN) ISO/IEC 2700х – Информационни технологии – Методи за 

сигурност – Системи за управление на сигурността на информацията. 

2. Други международни стандарти в областта на информационните технологии и сигурността на 

информацията, посочени в приложение № 1. 
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3. Препоръките на Групата за сътрудничество по мрежова и информационна сигурност към 

Европейската комисия от февруари 2018 г. относно мерките за сигурност за операторите на основни 

услуги. 

4. Добри практики в областта на информационните и комуникационните технологии, 

препоръчани от водещи в областта на мрежовата и информационната сигурност организации. 

Съгласно § 2 По смисъла на наредбата: 

1. DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) е набор от разширения към DNS 

системата, чрез които се добавя начин за верифициране на автентичността на публикуваната DNS 

информация за даден домейн. Чрез DNSSEC се удостоверява истинността на DNS информацията за 

даден домейн, като по този начин индиректно се защитава автентичността на всички услуги от този 

домейн, а също и потребителите на тези услуги. 

2. Dmark (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) – запис, указващ 

политиките за валидиране, разпространение и отчетност на електронната поща в рамките на домейна, 

съгласно RFC 7489 на IETF. 

3. SPF (Sender Policy Framework) – запис, указващ метода за удостоверяване на електронна поща, 

съгласно RFC 7208 на IETF от 2014 г. Записът трябва да бъде във формат DNS TXT (type 16) Resource 

Record (RR) съгласно RFC 1035 на IETF. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Съгласно § 3 В срок 4 месеца от влизането в сила на наредбата субектите по чл. 1, ал. 1 

привеждат дейността си в съответствие с глава втора. 

Съгласно § 4 Наредбата се приема на основание чл. 3, ал. 2 от Закона за киберсигурност. 

 

Относно ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г.  

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г. е публикуван 

ЗАКОН за изменение на Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2018 г.; Решение № 3 на 

Конституционния съд от 2019 г. – бр. 23 от 2019 г.) 

Съгласно § 2 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2019 г. в Закона за политическите партии се правят следните 

изменения: 

 Член 32 придобива следния вид: 

 (1) Политическите партии, на които са предоставени помещения по чл. 31, заплащат 

експлоатационните разходи, ако има такива. 
(2) Предоставените помещения на политически партии не може да се преотдават под наем и да се 

преотстъпват за ползване. Такива помещения може да се ползват съвместно по договор с трети лица 

само за цели, пряко свързани с дейността на партията. В тези помещения не може да се извършва 

стопанска дейност. 

(3) Правоотношенията с политическите партии се прекратяват поради неплащане на 

експлоатационните разходи за повече от три месеца или при нарушение на забраната по ал. 2. 

Съгласно § 4 от ЗР на Закона за изменение на Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2019 г в Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 

1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., 

бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 

г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 

92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 

47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. 

– бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 

81 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 21, 64, 77 и 90 от 2018 г. и бр. 25 и 44 от 2019 г.) се правят 

следните изменения: 

След измененията чл. 20, ал. 1 придобива следния вид: 

Безвъзмездното предоставяне на имоти - частна държавна собственост, за нуждите на 

политическите партии, отговарящи на условията на Закона за политическите партии, се извършва по 

ред, определен от Министерския съвет. 

В чл. 24 ал. 2 се изменя така: 

"(2) Договорите с политическа партия се прекратяват, когато съответната партия престане да 

отговаря на условията за предоставяне на държавен имот, определени с отделен закон, както и в 

случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона за политическите партии." 
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