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Като Управител на  „БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ ”  ЕООД  декларирам своята 

Политика по информационна сигурност, която е одобрена, публикувана и обявена  

на всички служители в организацията и всички външни заинтересовани страни, като 

декларирам своят ангажимент за ефикасно управление на процесите по 

информационна сигурност в своята дейност и в съответствие със своите бизнес 

цели. 

Тази политика се отнася както за офиса на „БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ ”  ЕООД  с 

адрес: гр.София 1680, ул.”Хайдушка гора„  №48А, така и всички  обекти на фирмата. 

Внедрените механизми за контрол във всички зони на сигурността гарантират 

постигането на всички цели съобразени с бизнес обхвата и осигуряват непрекъснато 

усъвършенстване на ИСУ, както и гаранции за спазване на всички изисквания на 

нормативни и договорни изисквани, в съответствие с ISO/IEC 27001:2013.  

 

Нашите цели по сигурността са: 

 Осигуряване на непрекъснатост на бизнес процесите; 

 Минимизиране на рисковете за сигурността на информацията, причиняващи 

загуби или вреди на фирмата, нейните клиенти, партньори и други 

заинтересовани страни; 

 Минимизиране на степента на загуби или вреди, причинени от пробиви в 

информационната сигурност; 

 Осигуряване на необходимите ресурси за внедряване на ефективна ИСУ; 

 Информиране на служителите за техните отговорности и задължения по 

отношение на информационната сигурност; 

 Осигуряване на съответствие с нормативни и договорни изисквания. 

В качеството си на Управител  на „БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД декларирам, 

че ще прилагам високи критерии, като оценявам сериозността и вероятността на 

риска и периодично оценявам неговото въздействие върху активите на фирмата, ще 

използвам достатъчно ресурси за осигуряване поверителността, целостта и 

достъпността на собствените и поверените ни информационни активи, чрез 

прецизна оценка и управление на всички рискове по сигурността в изпълнение на 

своите дейности 

Като ръководител на „БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД лично се ангажирам да 

провеждам тази политика, като поставям пред целия колектив все по-високи цели и 

осигурявам всичко необходимо за постигането им. 

гр. София         Управител 

07.01.2015 г.         инж. Димитър Стойчев 


