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ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО И СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Политиката на компанията е ориентирана към предлагане на качествени консултации,
обучения и разработване на проекти по европейски програми за финансиране и
управление на изпълнението на такива проекти, при стриктно прилагане на изисквания
за сигурност на информацията. Политиката осигурява рамка за създаване и
преглеждане на цели на организацията и е насочена към:

1. КЛИЕНТИТЕ – Удовлетворяване на изискванията им за получаване на
високопрофесионална консултанска услуга, която с течение на времето да им
носи добавена стойност; привличане на нови клиенти чрез подходящо
популяризиране на дейността ни; Споразумения с клиента, относно изисквания
за сигурност; запазване конфиденциалността на информацията; опазване на
интелектуалната собственост;
2. РАБОТНАТА И ОБЩЕСТВЕНА СРЕДА - Осигуряване и поддържане на подходяща
и функционална инфраструктура и работна среда; индиректно повлияване
положителното развитие на общесттвото ни, като добавена стойност от нашите
услуги;
3. ЧОВЕШКИЯТ РЕСУРС – Осигуряване на необходимият човешки ресурс за
качествено и своевременно предоставяне на нашите услуги; осигуряване на
хармонична и адекватна социална среда за работа и развитие на персонала;
Непрекъснато повишаване компетентността на служителите, осигуряване на
осведоменост, относно сигурността на информацията и процедури за
докладване на инциденти; Мотивация на персонала за отговорно използване на
активите и минимизиране на инцидентите със сигурността;
4. ДОСТАВЧИЦИТЕ - Поддържане на коректни и взаимоизгодни отношения с
доставчиците, подизпълнителите и другите заинтересованите страни на
организацията при спазване изискванията на компанията, относно сигурност на
информацията; Запознаване на заинтересованите страни с политиката за
сигурност на информация, ясно регламентиране на техните роли и
отговорности; споразумения за сигурност със заинтересованите страни;
5. СОБСТВЕНИЦИТЕ – Реализиране на целите за постигането на по-високи бизнесрезултати.
6. СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА – Информацията е от особено значение за
бизнес дейността ни. Поради това ангажимент на компанията е осигуряване на
нейната защита, посредством различни механизми за контрол. Разбирането ни
за сигурност на информацията се изразява най-общо в запазване на нейната
конфиденциалност, цялостност и наличност;

Критериите за оценка на риска са описани в методика. Компанията определя
приемливи нива на риска със стойности до 27. Риск с по-високи нива се счита за
висок и подлежи на задължително управление.

Ръководството на компанията се ангажира с:
 Разгласяването и разпространението на настоящата политика на всички нива и
до всички служители в организацията, както и до външни заинтересовани
страни;
 Отговорност за управление на външните процеси, съгласно изискванията на
клиентите, законовите и нормативните изисквания;
 Идентифициране на всички законови, регулаторни и договорни изисквания,
удоволетворяване на тези изисквания, постигане на съответствие;
 Осигуряване управлението на минимум 70% от идентифицираните рискове;
 Нетолериране използването на нелицензирани софтуер и информационни
продукти; Всички служители са запознати с политиката на компанията за защита
правата на интелектуалната собственост и като ръководители изразяваме
намерението си да бъдат предприети дисциплинарни мерки срещу всеки, който
ги наруши;
 Прилагане на адекватни механизми за защита срещу заплахи за сигурността на
информацията. Проектиране и внедряване на системи за сигурност, които са
ключови елементи в структурата на информационните системи и мрежи.
 Управление на инциденти - Навременна намеса и сътрудничество за
предотвратяване, откриване и реакция при инциденти по сигурността.
 Осигуряване непрекъснатост на бизнеса – навременно прилагане на ефикасни
и бързи мерки за защита, в случаи на нарушаване сигурността на информацията,
с цел възстановяване на нормален режим на работа и непрекъсваемост на
процесите в организацията.
 Непрекъснато подобряване на процесите в организацията и поддържане на
внедрената Интегрирана система за управление
 Периодичен преглед и актуализация на политиката, с цел адекватност и
съответствие със стратегията на организацията.
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