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Въведение
ИОХЦФ отчита, че информацията е един от най-съществените компоненти за научноизследователската дейност на Института, както и за ефективното административно управление.
Като важен актив, информацията следва да бъде защитена от загуба, кражба, неправомерен достъп
и други неправомерни действия, или настъпили случайно събития, които могат да доведат до
финансови загуби и нарушаване на репутацията на ИОХЦФ.
Като се има предвид, че информацията се съхранява, обработва и разпространява през
информационна инфраструктура, състояща се от компютърни системи и други електронни
устройства, то защитата ѝ обхваща и защитата на цялата информационна инфраструктура.
Информационната инфраструктура (ИТ ресурси) комбинира информацията и съответните
компютърни системи, чрез които тя се обработва.
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Ефективната защита на информационните ресурси представлява комбинация от физическа защита,
хардуерни и софтуерни технологични средства, заедно с подходящи политики, определящи
изискванията, които трябва да се спазват.
Политиките на ИОХЦФ са оформени като документи и приложения и имат за цел да осигурят
правила и процедури, чрез които да се осъществява ефективна защита на всички информационни
ресурси на Института, за които ще се използва съкращението OrgChmNet.
Всички потребители на OrgChmNet следва да са запознати с тези политики, както и да ги прилагат.
Придружаващите този документ ръководства за ИТ ресурсите в ИОХЦФ подпомагат потребителите
за правилното и ефективно използване на отделните компоненти на OrgChmNet.

Обхват
Настоящите политики се отнасят до всички потребители на OrgChmNet, които са:
•
•
•

Научен, административен и помощен персонал на ИОХЦФ;
Докторанти, дипломанти, специализанти и други обучаващи се в ИОХЦФ;
Други - учени, участващи в научни мероприятия или изпълняващи научни изследователски
задачи във връзка с общи проекти, вкл. гости във връзка с административни процедури.

Настоящите политики не се отнасят до данни и материали на хартиен носител.

Правни аспекти
Всички потребители на OrgChmNet следва да спазват настоящите политики и правила, които са в
съответствие с действащото българско и европейско законодателство.
Настоящите политики и правила, както и приложенията към настоящите документи са изготвени от
експертите по експлоатация и защита на ИТ ресурси със съдействието на ръководството на ИОХЦФ.

Изпълнение и контрол
Контролът по изпълнение на ИТ политиките е отговорност на ръководителите на лабораториите в
ИОХЦФ. Ръководителите на лаборатории са длъжни да информират служителите в съответните
лаборатории за публикуване и/или промени в документите, описващи ИТ политиките.

Документи и актуализация на политиките
ИТ политиките се описват в комплект документи - политики и приложения към тях, детайлно
описващи политиките на отделните компоненти на OrgChmNet.
Всяка политика се одобрява от директора на ИОХЦФ и се публикува във вътрешния сайт на ИОХЦФ
(Интранет), както и на интернет страницата на ИОХЦФ.
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Политиките са съпроводени със съответни ръководства за използване на ИТ, които подпомагат
потребителите при използването на OrgChmNet и прилагането на настоящите политики.
Ръководствата се изработват от звеното за ИТ услуги на ИОХЦФ и се публикуват в Интранет.
Веднъж годишно, всеки от документите се преглежда и актуализира при необходимост. Ако някои
от компонентите на OrgChmNet се промени съществено (например внедряване на нови технологии
или компоненти или значителна промяна на конфигурационни параметри), то съответните
документи се актуализират веднага.
Ръководствата за използване на OrgChmNet се актуализират в съответствие с изградената ИТ
инфраструктура и актуалните ИТ политики. Всеки документ влиза в сила от датата на публикуване.
Информация за документа - Всеки публикуван документ (ИТ политика или ИТ ръководство)
съдържа следната информация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

URL на документа
Код на документа
Версия на документа
Одобрена от
Дата на одобрение
Дата на публикуване
Дата на последен преглед
Контакт за връзка и обмен на информация
Разработена от

Списък на съпровождащите документи и ръководства
Списък с комплекта от документи, описващи политиките и ръководствата, свързани с използването
на ИТ ресурсите на ИОХЦФ се публикува в документа Актуални документи и ръководства на ИТ
политиките (ITP-02).
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