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• Едно или множество свързани и 
идентифицирани събития касаещи информационната 
сигурност, които могат да навредят на информационните 
активи на организацията, или да компрометират нейните 
операции.

•

•

•







• На 14 декември 2022 г. Официалният вестник на ЕС публикува новата Директива 2022/2555 на ЕС относно
мерките за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза (NIS2) - която влезе в сила на 17 януари 2023 г.
Последната отменя предишната Директива 2016 за МИС/ 1148 (NIS).

• За да засили сътрудничеството между държавите-членки, NIS2 създава общоевропейска координационна 
група за подобряване на обмена на информация между държавите-членки.

• От държавите-членки се изисква да създадат стабилна административна рамка чрез създаване на 
национални стратегии за киберсигурност и компетентни надзорни органи, както и един или повече екипи 
за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (CSIRT), които са предназначени да работят заедно 
за разработване на координирани разкривания на уязвимости, които трябва да бъдат докладвани в на 
Европейската  Агенция за Киберсигурност (ENISA).

• NIS2 обикновено се прилага за всички видове публични или частни субекти, изброени в приложение I или 
II, които предоставят услуги или работят в ЕС. По този начин NIS2 не се ограничава до местно предприятие 
или други субекти, които просто имат подобна физическа база в ЕС. 

• Държавите членки следва да изготвят списък на съществените и важните субекти, както и на субектите, 
предоставящи услуги по регистрация на имена на домейни. 



Енергетика; Транспорт; Банков Сектор 
Инфраструктури на 
финансовия пазар;

Здравеопазване; Питейни и отпадъчни води;

Цифрова инфраструктура 
(включително точки за обмен на 

интернет, доставчици на услуги за 
система за имена на домейни (DNS), 

регистри на имена на домейни от 
високо/първо ниво (TLD – Top Level 

Domains);

Доставчици на облачни услуги, дейта 
центрове, доставка на съдържание 

(content delivery), доставчици на 
удостоверителни услуги (Trust Service 

Providers), доставчици на 
обществено достъпни електронни 

съобщителни услуги);

Управление на услуги в областта на 
ИКТ (между предприятия) –

доставчици на управлявани услуги 
(managed services), и на управлявани 

услуги за сигурност;

Управление на услуги на 
информационни и 

комуникационни технологии 
(ИКТ), вкл. (B2B);

Публичната администрация; Космическо пространство;



Пощенски и 
куриерски услуги;

Управление на 
отпадъците;

Производство, 
изготвяне и 

дистрибуция на 
химикали;

Производство, 
преработка и 

разпространение на 
храни;

Производство – на медицински 
изделия (МИ) и ин-витро МИ 

(IVD), на компютри и 
електроника, ел. съоръжения, 
машини и оборудване, на МПС 

и др. транспортни средства, 
съгласно NACE кодовете в ЕС;

Доставчици на цифрови услуги 
(напр. доставчици на онлайн 
пазари, оператори на онлайн 

търсачки, оператори на онлайн 
социални мрежи); 

Научни 
изследвания;
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• От друга страна, регулираните организации (субекти) ще трябва да положат повече усилия за идентифициране на
всички заплахи и потенциални рискове, както и определяне на адекватни мерки за тяхното редуциране.

• По този повод, за да се сведат до минимум произтичащите от потенциалните рискове, несигурности и
потенциални щети, както и да предостави на заинтересованите страни необходимата правна предвидимост,
Европейската Комисия (ЕК) има правото (а в някои случаи и задължението) да приеме допълнителни актове за
изпълнение по отношение на техническите и методологични спецификации (изисквания) към регулираните
субекти.
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