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Закон за 
киберсигурност

Подзаконови

 06.06.2016

 Ясен обхват на 
организациите

 Установява връзките 
между организациите
в Европа

 13.11.2018 

 Добавена държавна 
администрация

 Установяват се 
националните 
структури

 Изменение на ЗЕУ и 
ЗОП

 Национална стратегия 
за киберсигурност

 Наредба за 
минималните 
изисквания за 
мрежова и 
информационна 
сигурност ( НМИМИС )

NIS 2



● Задължителни изисквания – CISO, процеси по управление на ИС, 

технически мерки

● DNSSEC, DMARC, SPF, WAF, DDoS защита.

● Глоби

● Проверки – планирани и по сигнал

● Всички системи, свързани с електронно управление – secure by 

design 

● Сканиране за уязвимости

Превантивни действия
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● Контактна и координационна точка
● Обобщение, анализ и доклади
● Предоставяне на съвети и препоръки
● Експертна подкрепа при внедряване на СУСИ
● Международни мрежи за сътрудничество
● (изгражда се) Анализ на зловреден код
● (изгражда се) Пост-инцидентен анализ
● (в процес) Responsible disclosure
● (в процес) общество на хората, работещи киберсигурност
● (в процес) Rapid Response Teams
● (проект) Pentest

Функции на НЕРИКС / CERT-BG и МЕУ



● ENISA

○ CSIRT Network

○ CyCLONe

● (в процес) ECCC и НКЦ

EU организации в киберсигурността



Управлява средстава за киберсигурност по програми Digital Europe and Horizon 
Europe 2021-2027 

Фасилитира и координа мрежата от национални центрове и европейската 
общостта с цел развитие на технологиите в областта на киберсигурността

Подкрепя общоностното инвестиране от ЕС и ДЧЕУ, както и индустрията, 

Допринася за стратегическите цели на ниво ЕС / Работни програми

Национална контактна точка за БГ общостта

Промотира участието в транс-национални проекти и дейности, подкрепени от ЕС 
програмите

Оценява заявките на организации да бъдат част от Общността
Действа крос-секторно, надорганизационно
Изгражда общоността и промотира технологичните капацитети
Предоставя или фасилитира достъпо до одити или технологични ( тестово оборудване, кибер-полигони и др. ) или 
консултационни услуги ( юридически, етични )
Развива участието на релевантните организации в дейностите, породени от координационните центрове, мрежата 
или общостта



● Очаква се през есента на 2022

● Обновяване на ЗКС през 2023

● Разширяване на обхвата до 17 сектора

● Глоби по модела на GDPR

● Доразвиват се координационните мрежи
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● За производителите – подобрение на 

сигурността на продуктите през целият жизнен 

цикъл

● Кохерентна рамка за киберсигурност, 

съответствие за производителите

● Повишаване на транспарентността за 

сигурността на продуктите

● Позволява потребители и фирми да използват

продуктите по сигурен начин

EU Cyber Resilience Act 
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