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Инвестира във вашето бъдеще! 
 

Общодостъпно 

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” 

 

МИСИЯ НА ИА ГИТ: 

„Осъществяване на държавен контрол за защита на трудовите и служебните права на 

работещите и налагане на единното прилагане на трудовото законодателство в предприятията” 

 

ВИЗИЯ НА ИА ГИТ: 

„Ефективна и ефикасно функционираща инспекция по труда”  

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО: 

Ръководството на ИА ГИТ определя своята политика по качество като стремеж към 

непрекъснатото подобряване качеството на контролната дейност по спазване на трудовото 

законодателство и законодателството в областта на заетостта и държавната служба и 

административното обслужване с цел защита на трудовите и социални права на работниците и 

служителите и увеличаване приноса на Агенцията в осигуряването на безопасен, справедлив и 

достоен труд в Р България. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 

• Поддържане и постоянно подобряване на системата за управление на качеството; 

• По-качествено и ефективно изпълнение на законоустановените правомощия на 

Агенцията; 

• Съвместимост между обществените нагласи и очаквания и резултатите от 

контролната дейност на Агенцията; 

• Увеличаване обхвата на инспектираните предприятия; 
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• Приоритетно инспектиране в секторите с високи нива на заетост на уязвими групи 

– хора с увреждания, възрастни работници, работещи жени, работници с временни (срочни) 

договори и работници-мигранти; 

• Подобряване на координацията и съвместната дейност с други държавни 

контролни органи, институции и организации; 

• Стимулиране инициативата на социалните партньори за включването им с идеи и 

проекти за постигане на безопасен, справедлив и достоен труд; 

• Постоянна обратна връзка и измерване на удовлетвореността на клиентите и 

заинтересованите страни с цел повишаване на институционалния имидж на Агенцията; 

• Управление на ресурсите и процесите професионално и компетентно, като счита 

своите служители за най-важен ресурс и непрекъснато поддържа у тях компетентност, 

мотивация и удовлетвореност. 

 

ПОЛИТИКА ПО ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ: 

 

ЦЕЛИ ПО ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ  

Целите по сигурността на информацията в ИА „Главна инспекция по труда” са:  

 Да защити информацията на Агенцията от заплахи, независимо дали те са вътрешни или 

външни, умишлени или случайни;  

 Да способства за сигурно споделяне на информация;  

 Да насърчи непрекъснатото и професионално използване на информацията;  

 Да гарантира, че всеки един служител е наясно с ролята си по използване и защита на 

информацията;  

 Да гарантира непрекъсваемостта на дейността на администрацията и минимизира 

рисковете за сигурността на информацията, причиняващи загуби или вреда върху 

административната дейност от пробиви в сигурността;  
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 Да защити организацията от съдебна отговорност и неподходящо използване на 

информацията;  

 Да гарантира съответствие с действащите закони, регулации и директиви. 

 

Обхват на СУИС  

Обхватът на СУИС се дефинира както е посочено:  

a) Услуги  

 Предоставяне на услуги в областта на цялостен контрол за спазване на трудовото 

законодателство във всички отрасли и дейности 

b) Организационни единици  

 Всички структурни звена на Агенцията  

c) Местоположение  

 Централно управление - София, бул. "Княз Александър Дондуков" No 3 и териториални 

дирекции (http://www.gli.government.bg/page.php?c=3) 

d) Ресурси  

 Използваните ресурси са описани подробно в списък на активите.  

e) Изключения  

 Описани са в Декларация за Приложимост на ИА ГИТ. 

 

 Извън Обхвата на СУИС е Служителят по информационна сигурност и информационните активи, 

влизащи в обхвата на ЗЗКИ. 

 

Стратегическо Управление на риска  

Действащият стратегически план за дейността и рамката за управление на риска на ИА 

„Главна инспекция по труда”  гарантират възможността за идентифициране, преценяване, 

оценяване и контролиране на рисковете, свързани с информацията, чрез изграждане и 
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поддържане на СУИС. Оценката на риска, Декларацията за приложимост и Плана за третиране 

на риска определят как ще се контролират рисковете, свързани с информацията. Дирекция 

"Административно обслужване и информационни технологии" е отговорна за управлението 

и поддържането на Плана за третиране на риска. При необходимост, могат да бъдат извършени 

допълнителни оценки на риска, за да се определят подходящи механизми за контрол за 

специфични рискове. 

  

Изисквания за Съответствие  

Агенцията ще спазва всички законови, нормативни и договорни задължения, които имат 

отношение към нейните информационни системи, като (но не само):  

 Закон за защита на личните данни;  

 Закон за електронното управление 

 Закон за електронния документ и електронния подпис; 

 Закон за авторското право и сродните му права;  

 Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност;  

 Наредба за електронните административни услуги 

 Кодекс за социално осигуряване;  

 Закон за счетоводството. 

 

Организация на Информационната сигурност  

ИА „Главна инспекция по труда” е създала Мениджърски съвет по информационна 

сигурност, председателстван от Главния секретар и включващ Директор на Дирекция 

"Административно обслужване и информационни технологии", Директор на Главна дирекция 

"Инспектиране на труда", Дирекция на Дирекция "Обществени поръчки и управление на 

собствеността", Директор на Дирекция "Управление на човешките ресурси", Директор на 

Дирекция "Финансово-стопански дейности", Директор на Дирекция "Правно осигуряване на 
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Общодостъпно 

инспекционната дейност", Директор на Дирекция "Международна трудова миграция", 

служителите от отдел „Информационни технологии” към Дирекция „АОИТ” и Мениджър 

информационна сигурност (МИС) за поддържане на СУИС и периодичен преглед на политиката 

по информационната сигурност. 

  

Информационна сигурност - осъзнаване и обучение  

Ръководството на ИА „Главна инспекция по труда”, всички служители на пълно и непълно 

работно време, подизпълнители, консултанти по проекти и трети страни са и ще бъдат 

запознавани с техните отговорности да пазят сигурността на информацията, да докладват за 

пробиви в сигурността (в съответствие с политиката и процедурите) и да действат в съгласие с 

изискванията на СУИС. Последствията от нарушаване на политиката по сигурност се определят 

в съответствие с дисциплинарен процес, внедрен в ИА „Главна инспекция по труда”. Целият 

персонал преминава обучение по сигурност на информацията, а по-специализираният персонал 

получава подходящо специализирано обучение по информационна сигурност. 

  

Непрекъсваемост на дейността  

ИА „Главна инспекция по труда” организира защитата на критични процеси от ефектите 

на големи пробиви в информационните системи или бедствия, и гарантира тяхното навременно 

възстановяване.  

В ИА ГИТ е внедрен процес за управление на непрекъснатостта на дейността, за да се 

минимизира въздействието върху Агенцията и да може тя да се възстанови от загубата на 

информационни активи. Идентифицирани са всички критични процеси.  

Направен е анализ на въздействието върху административната дейност на бедствия, 

пробиви в сигурността, загуба на услуга и неналичност на услуга. 

  

Преглед на Политиката по качество и информационна сигурност  



    Изпълнителна агенция 
         „Главна инспекция по труда” 

  
ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.06-0001-C0001 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” 

 

Версия 05/Изм.1/27.10.2016        Политика по качеството и информационната сигурност Стр. 6/8 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
 

Общодостъпно 

Преглед на политиката по качеството и информационната сигурност ще се извършва минимум 

веднъж годишно или при настъпване на значителни промени, за да се гарантира нейната 

надеждност, адекватност и ефективност. 

  

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО  

Ръководството, в лицето на Изпълнителния директор, 

 официално декларира настоящата ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И 

ИНФОРМАЦОННАТА СИГУРНОСТ, която е одобрена от ръководството, огласена, 

разбрана, прилагана, и поддържана на всички равнища в Агенцията, доставчици и трети 

страни, за да се гарантира, че те разбират своите отговорности; 

 има задължението за идентифицирането на всички процеси в Агенцията и потвърждава, 

че те протичат при контролирани условия; 

 обявява, че основен приоритет за Агенцията е удовлетворяване на очакванията на 

обществото като цяло за достъпно и прозрачно административно обслужване, за 

превенция и противодействие на корупцията и осъществяване на контролна дейност по 

спазване на трудовото законодателство и законодателството в областта на заетостта и 

държавната служба в съответствие с интересите на българското общество и най-добрите 

световни практики; 

 стреми се към непрекъснато подобряване на качеството на дейностите чрез ефективно и 

ефикасно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси съобразно 

нуждите и потребностите на всички заинтересовани страни;  

 е ангажирано със запазване на поверителността, цялостността и наличността на пълния 

набор от физически и електронни информационни активи на организацията, за да 

гарантира изпълнението на възложените и с Устройствения правилник на ИА ГИТ 

функции и дейности, както и правното, нормативното и договорно съответствие и доброто 

име на Агенцията.  
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 изискванията за информацията и за сигурността на информацията се управляват чрез 

изграждане, внедряване, функциониране, наблюдение, преглед, поддържане и 

подобряване на документирана Система за управление на информационната сигурност 

(СУИС), като част от Интегрираната система за управление, в съответствие с 

изискванията на стандарта ISO/IEC 27001:2013 и стратегическите цели на Агенцията. 

 осигурява подходящо и системно обучение за повишаване квалификацията на персонала и 

неговата мотивация за качествен труд и нагласа за постоянни и измерими подобрения в 

работа чрез личен пример и ангажиране на целия  състав; 

 осъзнава водещата си роля при формулирането на целите по качеството и чрез ефикасни 

механизми на непрекъснат контрол следи тяхното изпълнение; 

 

Като Изпълнителен директор ДЕКЛАРИРАМ личното си участие и отговорност за 

изпълнение на обявената Политика по качеството и информационната сигурност. 

 

Агенцията ще продължи още по-активно да подкрепя и подпомага работодателите и 

всички участници в трудовия процес, организациите на социалните партньори в по-пълното 

прилагане на трудовото законодателство, ЗНЗ, ЗТМТМ и ЗДСл. 

В интерес на обществото ИА ГИТ ще работи за подобряване на административното 

обслужване и качеството на цялостната си дейност с цел намаляване на трудовите злополуки и 

професионални болести и стимулиране здравето и благополучието на работещите. 

 

 

 

 

Изпълнителен директор 

инж. Румяна Михайлова 
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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