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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28
ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2020 Г.

за приемане на Наредба за сигурността на ко
муникационните и информационните системи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата за задължителните общи
условия за сигурност на автоматизираните
информационни системи или мрежи, в които
се създава, обработва, съхранява и пренася
класифицирана информация, приета с Постановление № 99 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 44 от 2008 г., бр. 57 и 101 от 2009 г.,
бр. 108 от 2013 г., бр. 41 от 2014 г. и бр. 35 от
2016 г.), се отменя.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за сигурността на комуникационните и ин
формационните системи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят задължителните общи условия за сигурност на комуникационните и информационните системи,
наричани по-нататък „КИС“, за осъществяване
на една или няколко от функциите по създаване, обработване, ползване, съхраняване
и обмен на класифицирана информация в
електронна форма.
(2) Задължителните общи условия по ал. 1
включват:
1. органите по сигурността на КИС;
2. условията и реда за акредитиране на КИС;
3. задължителните общи изисквания за
сигурност на КИС в областта на:
а) физическата сигурност;
б) персоналната сигурност;
в) документалната сигурност;
г) комуникационната сигурност;
д) криптографската сигурност;
е) контрамерките по TEMPEST;
ж) компютърната сигурност;
з) сигурност при свързване.

