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Приложение 1

Настоящият документ ангажира ръководството на Сметната палата на Република България
да постигне определените цели за сигурно управление на информацията във всички зони и по
всички нива от структурата на организацията, съгласно утвърдените и непрекъснато
усъвършенствани методи, техники и механизми.

Поставените цели по информационна сигурност и прилаганите подходи са изцяло
съобразени с обхвата, местонахождението, набелязаната стратегия за развитие, структурата и
специфичните дейности на организацията:
Извършване на одити за осъществяване на контрол за изпълнението на бюджета и други
публични средства и дейности, съгласно Закона за Сметната палата и международно
признатите одитни стандарти и осъществяване на административно наказателна дейност
по Закона за обществените поръчки, Закона за концесиите, Закона за политическите
партии и Изборния кодекс.
Използвайки и прилагайки софтуерните технологии, като за целта, в рамките на
организацията, е внедрена, функционира и непрекъснато се усъвършенства Система за
управление на информационната сигурност /СУИС/ в съответствие с изискванията на ISO/IEC
27001:2013 и набора от добри практики в ISO/IEC 27002:2013.
Ръководството на Сметната палата на Република България декларира прилагането на
Политиката за информационна сигурност, за да осигури поверителност, цялостност, достъпност,
достоверност и неопровержимост на управляваната информация и контролирана защита на
информационните ресурси, активите и потоците от преки и косвени заплахи чрез:
 Редовен преглед на технологиите, методите, принципите и механизмите за защита на
информацията, за нуждите на дейностите в организацията;
 Редовен преглед на методологията, подходите и критериите за определяне, анализиране,
оценка, третиране и приемане на рисковете в организацията, регламентирани в приетата
методология от процедурата за управлението на риска;
 Поддържане на актуални процедури, политики и добри практики за осигуряване нуждите
на внедрената и поддържана система за управление на информационната сигурност;
 Поддържане и периодично изпитване на рамка от планове за непрекъсваемост на
процесите;
 Поддържане на система от правила за докладване, управление и разследване на слабости
и/или инциденти, свързани с информационната сигурност;
 Поддържане на високо квалифициран персонал за нуждите на системата за управление на
информационната сигурност;
 Поддържане на система от правила за стимулиране и санкциониране на служителите,
пряко или косвено свързани с дейността на системата за управление на информационната
сигурност;
 Поддържане на актуална декларация за приложимост;
 Идентифициране и спазване на законодателните, регулаторни изисквания и приетите
изисквания в договорените задължения;
 Прилагане на общоприети стандарти и добри практики за нуждите на сигурността на
информацията в организацията.
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Ръководството на Сметна палата на Република България непрекъснато ще контролира
ефективността и ефикасността на заложените цели по информационна сигурност чрез периодичен
преглед и съизмерима оценка. Тази Политика ще бъде преразглеждана при настъпване на
промени в обхвата на системата за управление на информационната сигурност и периодичните
Прегледи от ръководството на организацията.

Ръководството на Сметната палата на Република България се ангажира да не допуска
отклонения от стремежа за постигане на целите по информационна сигурност, като поддържа и
непрекъснато усъвършенства своята Система за управление на информационната сигурност,
осигурявайки необходимите ресурси за това.

Ръководството на Сметната палата на Република България декларира, че тази Политика е
одобрена, публикувана и комуникирана до всички нива в организацията и съответните външни
страни, по подходящ за целта начин и форма.

Дата: ...................

Председател на СП:....................................
/………………………………….. /

Настоящата Декларация за политика по информационна сигурност на Сметната палата е
приета на основание чл. 20, ал. 5, т. 2 от Закона за Сметната палата, с Решение на Сметната
палата № 429/11.11.2020 г. (Протокол № 43).
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