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ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА 
 

Ръководството на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) поема 

ангажимента за устойчиво поддържане и непрекъснато усъвършенстване на Система за 

управление сигурността на информацията (СУСИ), с което да осигури изпълнението на 

стратегическите цели на Агенцията, насочени към управление сигурността на 

информацията при поддържане и управление на интегрирана информационна система 

„ВетИс“.  

Ръководството, в лицето на изпълнителния директор, официално декларира своята 

ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА, изхождайки от убеждението, че 

просперитетът и бъдещето на БАБХ зависят от доверието и удовлетвореността на 

заинтересованите страни и потребителите на ИИС „ВетИС“. 

ПОЛИТИКАТА ПО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА Е НАСОЧЕНА 

КЪМ УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО И 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ОТ ИНФОРМАЦИОННО ЗАЩИТЕНИ УСЛУГИ, 

СВЪРЗАНИ С ИИС „ВЕТИС“, ПРИЛАГАЙКИ НАЦИОНАЛНИТЕ И 

МЕЖДУНАРОДНИ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТА И 

СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА. 

Ръководството се ангажира с изпълнението на ПОЛИТИКАТА ПО СИГУРНОСТ 

НА ИНФОРМАЦИЯТА в следните стратегически направления: 

a) осигуряване непрекъснато подобряване на процесите по поддържане и 

управление на ИИС „ВетИС“, политиките, процедурите и внедрената СУСИ; 

б) мониторинг и управление на процесите по управление сигурността на 

информацията при поддържане и управление на ИИС „ВетИС“, с цел оптимизиране и 

ефективно управление на ресурсите; 

в) конфиденциалността, целостта и пълноценният достъп до всички физически и 

електронни информационни активи на БАБХ, свързанис с ИИС „ВетИС“, чрез 

планиране, подбор, внедряване и поддържане на адекватни организационни и 

технически мерки за защитата им, въз основа на системно извършван анализ на риска и 

прилагайки нормативните и договорни изисквания; 

г) преглед и актуализация на мерките за защита на информационната сигурност 

след обективна и компетентна системна оценка и преоценка на ефективността им; 

д) следене за нововъзникнали заплахи за информационните активи и прилагане на 

адекватни механизми и контроли за защита; 

е) осигуряване на адекватно обучение на всички служители на БАБХ в обхвата на 

СУСИ по проблемите на информационната сигурност и системно поддържане високо 
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ниво на осъзнатост сред служителите за важността на техния личен принос за 

поддържането й; 

ж) осигуряване на адекватна проверка и установяване на причините за 

констатираните и предполагаеми пробиви в сигурността на информацията на БАБХ; 

з) поставяне на изисквания по отношение на сигурността на информацията пред 

заинтересованите страни; 

и) планиране и предприемане на подходящи действия за осигуряване на 

непрекъсваемост на сигурността на информацията, чрез създаване, поддържане и 

проверка на планове за действие при възникване на извънредни ситуации. 

За да гарантира ефективна и ефикасна реализация на управленските процеси в 

посочените стратегически направления в БАБХ е създадена Група по управление, с ясно 

определени, документирани и обявени в БАБХ права и задължения по гарантиране на 

сигурност на информацията и адекватното  управление и наблюдение на риска, свързан с 

поддържане и управление на ИИС „ВетИС“.  

Политиката по сигурност на информацията е обявена пред служителите на БАБХ и 

заинтересованите страни и се преглежда периодично за актуалност. В тази връзка, 

ръководството на БАБХ ще изисква от всички ръководители и служители на Агенцията в 

обхвата на СУСИ да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, 

дисциплина и отговорност, да познават и спазват стриктно изискванията, регламентирани 

в документите на СУСИ, активно да подпомагат нейното развитие и да съдействат за 

ефективното управление на риска, свързан със сигурността на информацията на ИИС 

„ВетИС“. 

Ръководството на БАБХ гарантира, че внедряването, поддържането и 

непрекъснатото подобрение на система за управление сигурността на информацията, 

съответстваща на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001:2017 осигурява и 

гарантира успешното осъществяване на целите на Агенцията, свързани с управление 

сигурността на информацията при поддържане и управление на ИИС „ВетИс“. 

 

КАТО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ, ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ 

УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО 

СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА. 
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