
  

 

К О М И С И Я  З А  Р Е Г У Л И Р А Н Е  Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А 

 

РЕШЕНИЕ № 81 

от 10 март 2022 г. 

 

На основание чл. 243, ал. 3 във връзка с чл. 243б, ал. 7 и чл. 36, ал. 1 от Закона за 

електронните съобщения,  

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема проект на решение за Проект на Правила за минималните изисквания за 

сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги и методи за 

управление на риска за тяхната сигурност. 

2. Открива процедура на обществено обсъждане на проекта на решение по т. 1. 

Проектът на решение по т. 1 да се публикува на страницата на Комисията за регулиране на 

съобщенията в интернет и на Портала за обществени консултации.  

3. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за 

откриване на процедурата на интернет страницата на Комисията за регулиране на 

съобщенията. В този срок заинтересованите лица могат да представят писмени становища 

по приетия проект.  

 

Мотиви: 

Съгласно чл. 243, ал. 3 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) Комисията за 

регулиране на съобщенията (КРС) приема правила за минималните изисквания за 

сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги и методи за 

управление на риска за тяхната сигурност. При определянето им комисията се съобразява 

с изискванията на приложимите актове на Европейската комисия и отчита в максимална 

степен препоръките, насоките, становищата, общите и добрите практики и методологии на 

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност, както и приложимите европейски 

схеми за сертифициране на киберсигурността, установени с актове на Европейската 

комисия, и приложимите европейски и международни стандарти и стандартизационни 

документи. Правилата се приемат след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36 от 

ЗЕС и се обнародват в "Държавен вестник". 

Със свое Решение № 425/2020 г. КРС създаде Консултативен съвет по въпросите 

на сигурността на обществените фиксирани електронни съобщителни мрежи и фиксирани 

услуги и Консултативен съвет по въпросите на сигурността на обществените мобилни 

наземни електронни съобщителни мрежи и мобилни услуги. Целта на създадените 

Консултативни съвети беше да се постигнат общи позиции на заинтересованите 

предприятия относно минималните изисквания към мерките за сигурност на обществените 

съобщителни мрежи и услуги. В Позиция по въпросите на сигурността на обществените 

фиксирани електронни съобщителни мрежи и фиксирани услуги и Позиция по въпросите 

на сигурността на мобилни наземни електронни съобщителни мрежи и мобилни услуги е 

постигнато общо разбиране на предприятията по отношение изискванията за сигурност на 

мрежите и услугите. Същевременно е използван диференциран подход, поради 

значителната разлика между малките и средни доставчици на достъп до интернет и 

кабелна телевизия и операторите на мобилни мрежи и услуги.  



  

 

Позициите на предприятията са отчетени при изготвянето на проекта на 

Правилата. Той е разделен на три глави - Общи положения, Методи за управление на 

риска и Инциденти свързани със сигурността. Глава „Общи положения“ се отнася до 

обхвата на Правилата. Управлението на риска на сигурността, включва оценка на риска, 

изготвяне на мерки за намаляване на риска, изследване на инциденти и одит на 

сигурността. В тази връзка в Правилата са включени конкретни изисквания за различните 

електронни съобщителни мрежи и/или услуги за всеки един етап от управлението на 

риска. Включените изисквания са изготвени въз основа на съгласно Мерките за сигурност, 

съгласно Европейския кодекс за електронни съобщения, приети от Агенцията на 

Европейския съюз за киберсигурност (ENISA). Третият раздел, Инциденти свързани със 

сигурността, е изготвен въз основа на действащите критерии за инциденти оказали 

значително въздействие, определени в „Общите изисквания при осъществяване на 

обществени електронни съобщения” и новите изисквания от Техническите насоки за 

докладване на инциденти, съгласно Европейския кодекс за електронни съобщения, приети 

от ENISA.  

Съгласно чл. 243б, ал. 7 на ЗЕС, в Правилата се определят критериите за 

определяне на въздействието като значително на инцидент свързан със сигурността, 

изисканата информация, форматът и начинът на уведомяване на инцидентите, свързани 

със сигурността. В допълнение, с приемането на Правилата, КРС изпълнява относимите 

стратегически и технически мерки от Инструментариума на ЕС за киберсигурността в 

областта на 5G .   

Прилагането на Правилата не изисква допълнителни финансови средства. 

Очакваните резултати са подобряване на сигурността на обществените електронни 

съобщителни мрежи и услуги. 

      Проектът не противоречи на правото на Европейския съюз и съответства на 

Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. 

за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения. 

С оглед гореизложеното, КРС открива обществено обсъждане на проект на  

Правила за минималните изисквания за сигурност на обществените електронни 

съобщителни мрежи и услуги и методи за управление на риска за тяхната сигурност. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 (Иван Димитров)  

   

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

 (Станислава Йорданова)  

 

 

Директор на дирекция „Правна“:   

 (Мария Бончева)  

 


