Общата цел на проекта:

Проект: „Повишаване на нивото
на информационна сигурност и
защита на данните в НАП чрез
подготовка за сертифициране по
стандарт БДС ISO/IEC
27001:2006 „Системи за
управление на сигурността на
информацията. Изисквания”
Договор с ОПАК
№ А11-31-7/17.02.2012 г.
Обща стойност на проекта:
389 505,65 лева с ДДС
Срок за изпълнение на проекта:
17.07.2014 г.

Повишаване на общественото доверие и
затвърждаване имиджа на НАП като модерна,
гъвкава и надеждна администрация, посредством
въвеждането на Система за управление на
информационната сигурност в Агенцията.

Специфични цели на проекта:
Специфична цел 1: Подобряване на политиките, процедурите, инструкциите и указанията
в НАП, съобразно изискванията на стандарт БДС
ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на
сигурността на информацията. Изисквания”.

Специфична цел 2: Повишаване на сигурността на информационните активи в НАП,
чрез прилагане на адекватни мерки за оценка,
анализ, категоризиране и
управление на
рисковете с цел повишаване надеждността и
безопасността на информацията за клиентите на
НАП – гражданите и бизнеса.

Целеви групи:
1. Национална агенция за приходите (НАП)
– централно и териториално ниво:
НАП предоставя услуги чрез налични
информационни системи на 8 милиона
граждани, включително от страни-членки на
Европейския съюз и един милион стопански
субекти. Агенцията обработва данъчноосигурителна информация, лични данни,
служебна информация, информация с публичен достъп и информация, която е защитена
съгласно Закона за защита на класифицираната
информация, получавана по всички възможни
канали за достъп.
Синхронизацията на информационните системи
със законовите промени, интеграцията между
различните
информационни
системи
и
опазването на информацията е предизвикателство пред служителите в администрацията. По проекта ще бъдат обучени
служители от всички териториални звена на
приходната агенция, които ще участват в
извършването на пилотни вътрешни одити за
измерване, анализ и корекции на внедрената
Система за управление на сигурността на
информацията.

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“
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Повишаването на административния капацитет е сериозен фактор в осигуряването на
онези условия в НАП, които ще спомогнат за
постигане на основната цел на НАП, а именно
да бъде ефективна и ефикасна, като подпомага
онези, които доброволно спазват своите
данъчни и осигурителни задължения и
предприема съответните мерки срещу онези,
които не ги спазват.

2. Граждани и бизнес-потребители
на административни услуги на
Национална агенция за приходите
Гражданите и бизнесът са потребители на
административни услуги на Национална
агенция за приходите и имат законово право
да получават услуги от Агенцията. НАП е
една от администрациите, които и към
момента предоставят услуги и по електронен
път (НАП предоставя над 100 услуги, от които
30 по електронен път) на своите клиенти.
Информационните системи, чрез които се
предоставят услуги за клиентите следва да
отговарят на ЗЕУ и наредбите към него.

В тази връзка, гражданите и бизнесът имат
законово право на защита на техните лични
данни, особено в условията на засилен
информационен обмен.
Ето защо, защитата на техните данни е важен
приоритет за НАП, която изпълнявайки
нормативните
изисквания
ще
гарантира
сигурността и безопасността на информацията,
посредством внедряването на ефективна система
за защита на информационната сигурност.



Актуализирани и надградени политики,
процедури, декларация за приложимост,
инструкции и указания за внедряване на
стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 в НАП;



Актуализирани инвентарни списъци с
идентифицирани информационни активи в
НАП, списъци
със стуктурирани и
окрупнени информационни активи с
оценка на риска за всеки актив;



Ще бъдат обучени 100 служители на НАП
за “Въведение в СУСИ по стандарт БДС
ISO/IEC 27001:2006 и общите принципи и
правила на СУСИ по стандарт БДС
ISO/IEC 27001:2006”;



Ще бъдат обучени 60 служители на НАП
за вътрешни одитори на СУСИ по стандарт
БДС ISO/IEC 27001:2006;



Изготвен анализ на риска с оценени,
анализирани и категоризирани рискове в
НАП;

Очаквани резултати:
Дейност 2: С разработването на Система за
управление на сигурността на информацията в
НАП /СУСИ/ и внедряването на стандарт БДС
ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на
сигурността на информацията. Изисквания” се
очаква постигането на следните по-важни
резултати:


Изготвен доклад (анализ), оценяващ
текущото състояние на информационните
системи на НАП за определяне на обхвата и
приложимостта на стандарт БДС ISO/IEC
27001:2006 в НАП;

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“
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Дейност 3:
При реализиране на
дейностите за информация и публичност се
очаква да бъдат постигнати следните
резултати:


Публикувани
прессъобщения
в
национални медии в началото и края на
проекта;



Изготвени електронни информационни
брошури за презентация на проекта;



Изготвени и разпространени
брошури;



Организирани 2 пресконференции по
проекта;



Създадени специални категории в
Интернет и Интранет страниците на
НАП с изготвени електронни материали
и информация за спечелването и
напредъка по проекта;



Популяризиране на дейността на
Европейския социален фонд и на
Оперативна
програма
„Административен капацитет”.

1200 бр.

Изпълнител на основната дейност по проекта е
Гражданско дружество „Интегрити Орак Груп“, с
което НАП подписа договор, след провеждане на
открита процедура по реда на ЗОП, с период на
изпълнение до 11 месеца. Очаква се реализацията
на проекта да приключи до средата на месец юли
2014 г.
До края на 2013 година изпълнителят - ГД
„Интегрити Орак Груп” е изготвил и предал на
НАП Доклад (анализ), оценяващ текущото
състояние на информационните системи на НАП
за определяне на обхвата и приложимостта на
стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 в НАП.
Актуализирана и надградена е Политика за
информационна сигурност в НАП. В съответствие
с изискванията на стандарта БДС ISO/IEC
27001:2006 са актуализирани две от съществуващите процедури и са разработени две нови
процедури: „Преглед от ръководството за
ефикасността на системата за управление на
сигурността на информацията“ и „Оценка на риска
за информационната сигурност“, дефинираща
системен подход за оценка на риска. Разработена е
Декларация за приложимост, с включени
подходящи за НАП контроли от стандарт БДС
ISO/IEC 27001:2006.

В рамките на шест учебни сесии е проведено
обучение на 141 служители на НАП за
“Въведение в СУСИ по стандарт БДС ISO/IEC
27001:2006 и общите принципи и правила на
СУСИ по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006”.
С реализацията на проекта ще се постигне
обновяване и модернизиране на политиките,
процедурите, инструкциите и указанията в
НАП в сферата на информационната сигурност,
в съответствие с нормативната уредба и
изискванията на БДС ISO/IEC 27001:2006
„Системи за управление на сигурността на
информацията. Изисквания”, ще се оценят,
анализират
и
категоризират
рисковете,
свързани с информационната сигурност и ще се
внедри Система за управление на сигурността
на информацията, с цел подготовка за бъдеща
сертификация на НАП по стандарта.

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен
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