ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА,
СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И НЕПРЕКЪСВАЕМОСТТА НА РАБОТАТА
Системата за управление на сигурността на информацията (СУСИ) като част от Интегрираната
система за управление на качеството, сигурността на информацията, риска и
непрекъсваемостта на работата на ЕКСПЕРТ-95 ЕООД включва рамка, в която ясно са
дефинирани целите и принципите на сигурността на информацията и непрекъсваемостта на
процесите, като едновременно с това създава ясни критерии за анализ, оценка и управление на
риска.
СУСИ е съобразена с всички бизнес, правни, технологични, технически и тактически изисквания
на процесите по постигане на необходимото ниво на доверие, договорните задължения за
осигуряване на сигурността и непрекъсваемостта на процесите, продуктите и услугите, и
отговаря на стратегическия контекст за управление на риска в Организацията.
РЪКОВОДСТВОТО, В ЛИЦЕТО НА УПРАВИТЕЛЯ:

 Официално декларира настоящата ПОЛИТИКА

ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА,
СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И НЕПРЕКЪСВАЕМОСТТА НА РАБОТАТА,
която е огласена, разпространена, разбрана, прилагана, и поддържана на всички нива в
Организацията;

 Официално декларира, че главна цел на Организацията и целия персонал е да създава
доверие, като предоставя на своите клиенти, партньори и заинтересовани лица продукти
и услуги, които да съответстват на техните изисквания за сигурност, непрекъсваемост на
процесите и управление на риска,
като едновременно с това гарантира
конфиденциалност, цялостност и достъпност до информационните активи, осигуряващи:
1. Иновациите, научните изследвания, технологичните разработки и
производството на продукти за отбраната, сигурността и контратероризма.
2. Анализът, оценката на риска, всестранното осигуряване и управлението на
сигурността на критичната инфраструктура.
3. Кризисния мениджмънт и управлението на риска на критична
инфраструктура.
4. Организацията, проектирането, изграждането, контрола и одита на
сигурността на обекти от критичната инфраструктура.
5. Специализираното обучение по мениджмънт, кризисен мениджмънт,
сигурност, отбрана и контратероризъм.
6. Международните консултации по сигурност и контратероризъм.
7. Разработването на специализиран софтуер за сигурността, отбраната и
контратероризма.
8. Издателската дейност на специализирана литература.
9. Разработването, внедряването и одита на системи за управление.
10. Защитата на личните данни.

 Поема и носи персоналната отговорност за периодичния преглед и актуализиране на
ПОЛИТИКАТА
ПО
УПРАВЛЕНИЕТО
НА
РИСКА,
СИГУРНОСТТА
НА
ИНФОРМАЦИЯТА И НЕПРЕКЪСВАЕМОСТТА НА РАБОТАТА с оглед на нейната
адекватност и непрекъснато усъвършенстване, като този процес се основава само на
проверени факти при вземането на решения;

 Има задължението да идентифицира всички процеси по управление на риска,
сигурността и непрекъсваемостта на процесите в Организацията и потвърждава, че те
протичат при контролирани условия.

 Ясно определя сигурността на информацията, нейните цели, области и степени на
важност, като механизъм за осигуряване, използване и/или защита на информацията,
включително и всички лични данни. На тази база Организацията създава и управлява
критерии и методики за оценка на риска, планира и прилага ефективни механизми за
контрол, които гарантират постигането на поставените цели и се основават на основните
принципи на сигурността на информацията, защитата на личните данни и
непрекъсваемостта на процесите.


Обявява, че основен приоритет за Организацията са идентифицирането на всички
рискове за личните данни и другите информационни активи; процесите, продуктите и
услугите; интересите на клиентите, доставчиците, партньорите и заинтересованите

страни; тяхното анализиране и оценяване; прилагането на ефективни планове за
намаляване на риска; изборът и прилагането на подходящи контроли по сигурността,
както и оценяването на ефективността от приложените цели и механизми за контрол,
като използва това за подобряване сигурността, осигуряване на процес на
непрекъснатост на работата и усъвършенстване на Интегрираната система за
управление на качеството, сигурността на информацията, риска и непрекъсваемостта на
работата.
 Непрекъснато изучава и внедрява в Организацията най-новите научно-технически
достижения в сферата на сигурността.
 Се стреми да осигури 100% сигурност на всички лични данни, процеси, продукти и услуги.

 Осъзнава водещата си роля при формулирането на целите по управление на рисковете,
сигурността и непрекъсваемостта, и чрез ефикасни механизми за контрол следи за
тяхното изпълнение.

 За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА

ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА,
СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И НЕПРЕКЪСВАЕМОСТТА НА РАБОТАТА
съсредоточава усилията си в следните направления:


реализиране на ефективни политики по сигурността и създаване на
условия за непрекъснато управление на процесите в Организацията;

изграждане на модерна система за сигурност на информацията, способна
да отговори на високите очаквания на своите клиенти, спецификата на бизнеса,
изискванията на Европейския съюз и НАТО;

утвърждаване на Организацията в международен, регионален и
национален мащаб по отношение на надеждното и непрекъснато управление на своите
процеси и специфични продукти, чрез непрекъснато идентифициране, анализ, оценка и
третиране на рисковете за личните данни и другите информационни активи, прилагане
на адекватни контроли за сигурност; осигуряване на правно, технологично, техническо и
тактическо съответствие и съзнание за сигурност и управление на риска;

прилагане на специализирани планове за: намаляване на риска; кризисен
мениджмънт; непрекъснатост на работата; възстановяване след бедствие; весестранно
осигуряване на сигурността; чрез управление на човешките ресурси в контекста на
управлението на рисковете и сигурността, и др.

ефективно
и
ефикасно
използване
наличните
иновационни,
информационни, материални, човешки и финансови ресурси, съобразно управлението
на риска; изискванията за сигурност на всички активи и осигуряването на
нерекъсваемост на всички процеси;

управление на непрекъснат процес на обучение, осъзнаване, мотивация,
оценка и преоценка на персонала в аспекта на управлението на риска, сигурността и
непрекъсваемостта.
За реализиране на тези цели, Ръководството на ЕКСПЕРТ-95 ЕООД е разработило, внедрило,
поддържа и непрекъснато усъвършенства Интегрираната система за управление на качеството,
сигурността на информацията, риска и непрекъсваемостта на работата, съответстваща на
изискванията на ISO 9001; AQAP 2110; ISO/IEC 27001; ISO 22301; ISO 31000; Regulation GDPR РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА; ICAO Standards и
другите приложими български и международни стандарти и норми.
За реализиране на поставените цели, за защита на всички процеси и продукти, Организацията
определя необходимите критерии и непрекъснато управлява методики и подходи за анализ и
оценка на риска, планира и прилага ефективни механизми за контрол на сигурността. Тези
критерии се преглеждат (за адекватност и ефективност) редовно от Комисията за управление на
сигурността на информацията и при необходимост се променят.
Ръководството осъзнава нуждата да поддържа и да усъвършенства Система за управление на
непрекъснатост на работата на Организацията, качто част от Интегрираната система за
управление. Осъзнати са значителните рискове за съществените процеси на работа от
потенциални и непредвидени неблагоприятни събития. Увеличаващото се развитие на
технологично базирани процеси и високо ниво на зависимост от тези технологични процеси за
управлението на нашия бизнес поражда необходимостта от разработване и поддържане на
планове за непрекъснатост на работата с незабавен ефект при множество рискови сценарии.

Този процес ще е изцяло под управлението на Управителя и Служителя по сигурността на
информацията, и от цялото Ръководство и персонала на Организацията се очаква пълната
подкрепа на този процес. В Организацията са дефинирани специфични роли и отговорности
свързани с управлението на рисковете и осигуряване на непрекъсваемостта на процесите.
За реализиране на тези цели, Ръководството на ЕКСПЕРТ-95 ЕООД е разработило, внедрило,
поддържа и непрекъснато усъвършенства Интегрираната система за управление на качеството,
сигурността на информацията, риска и непрекъсваемостта на работата., съответстваща на
изискванията на ISO 9001; AQAP 2110; ISO/IEC 27001; ISO 22301; ISO 31000; Regulation GDPR РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА; ICAO Standards и
другите приложими български и международни стандарти и норми.
КАТО УПРАВИТЕЛ НА ЕКСПЕРТ-95 EООД,
ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА
ПОЛИТИКАТА
ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА, СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И
НЕПРЕКЪСВАЕМОСТТА НА РАБОТАТА
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