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1. ЦЕЛ 

Настоящата политика цели да осигури насока за управление и поддържане на сигурността на 
информацията в „Софарма Трейдинг“ АД (Дружеството), в съответствие с изискванията за дейността 
и изискванията на законодателството. 

2. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Система за управление на сигурността на информацията – част от „Интегрираната система за 
управление (ИСУ)“, основана на подхода за бизнес риска, за създаване, внедряване, функциониране, 
мониторинг, преглед, поддържане и подобряване на сигурността на информацията. 

Надеждност – свойство за съгласуваност между набелязано поведение и резултати. 

Поверителност – свойство информацията да не стане достъпна или да не се разкрива на 
неоторизирани физически лица, единици или процеси. 

Наличност – свойство за достъпност и използваемост при поискване от упълномощен обект. 

Цялостност – свойство за съхранение на пълнота и точност. 

3. ПРИНЦИПИ НА ПОЛИТИКАТА 

В условията на динамично развиващата се технологична среда всеки бизнес е изправен пред заплахи 
за сигурността. За да отговори на риска от тези заплахи, Дружеството е изградило система за контрол, 
която да минимизира и управлява рисковете, които могат да доведат до вреди върху активите на 
Дружеството – служителите, интелектуална собственост, физическите активи, технически средства или 
др. 

Ръководството на „Софарма Трейдинг” АД се ангажира да разработи, внедри и поддържа система за 
управление сигурността на информацията за: 

▪ изпълнение на приложимите нормативни изисквания, изискванията на внедрените 
международни стандарти, договорните задължения, свързани със сигурност на 
информацията и съобразени със стратегическите насоки на Дружеството; 

▪ непрекъснато подобряване на системата за управление на сигурност на информацията; 

▪ съответствие на системата със стратегическите условия за управление на риска. 

Политиката по сигурност на информацията е насочена към: 

▪ гарантиране ПОВЕРИТЕЛНОСТ на информацията; 

▪ осигуряване ЦЯЛОСТНОСТ на информацията; 

▪ осигуряване НАЛИЧНОСТ на информацията; 

▪ гарантиране ЗАЩИТА на служителите и активите на Дружеството, 

и действа в обхвата на внедрената система за управление сигурността на информацията в 
организацията. 

Изискванията и приложимостта на Системата за управление сигурността на информацията са описани 
в CMSM MSD 4.1-01 Наръчник – Интегрирана система за управление. 

http://sharepoint3/quality/ManagementSystems/Internal%20PLs%20and%20SOPs/MANAGEMENT%20SYSTEMS/CMSM%20MSD%204.1-01%20IMS%20Manual.pdf
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Системата за управление сигурността на информацията има за цел: 

▪ осигуряване на непрекъснатост на основните бизнес процеси и услугите, предоставяни на 
клиенти. Постигане на превенция и възстановяване при евентуален срив на дейностите; 

▪ свеждане до минимум на рисковете за сигурността на информацията, причиняващи щети на 
„Софарма Трейдинг” АД, клиентите, доставчиците и партньорите на Дружеството; 

▪ да осигури надеждна защита на стратегически важната информация за Дружеството при 
нейното създаване, обработване, съхраняване, пренасяне и обмен, както и да не допусне 
нерегламентиран достъп до нея; 

▪ гарантиране надеждността на персонала и партньорите с оглед защита на стратегически 
важната за „Софарма Трейдинг“ АД информация; 

▪ служителите на Дружеството и там, където е уместно и доставчиците, да получат 
подходящото обучение с цел осъзнаване и редовно актуализиране на знанията по политиките 
и процедурите в организацията; 

▪ да осигури надеждна защита на всички активи, свързани с информационните средства и 
средствата за обработка на информация; 

▪ минимизиране на потенциалните загуби и вреди от пробиви в информационната сигурност. 

„Софарма Трейдинг“ АД има разработени: 

▪ система от организационни, физически и технически мерки, която включва защитата на 
сградите, помещенията и съоръженията, в които се създава, обработва и съхранява 
стратегически важна за Дружеството информация, съобразена със заобикалящата я среда; 

▪ система от принципи и мерки, които се прилагат по отношение на клиенти, подизпълнители, 
доставчици – физически и юридически лица, при сключването или изпълнението на договор, 
свързан с достъп до стратегически важната за Дружеството информация; 

▪ система за управление на специфични изисквания за работа в корпоративната мрежа; 

▪ система от принципи и мерки, прилагани спрямо служителите и партньорите. Принципите и 
мерките, които се прилагат, включват принципа "необходимост да се знае"; 

▪ правила за управление на непрекъсваемостта на бизнеса. 

Обхватът на Системата за управление на сигурност на информацията се прилага на площадките, 
описани в CMSM MSD 4.1-01 Наръчник -Интегрирана система за управление. 

Системата за управление на сигурността на информацията обхваща: 

▪ Технически средства: 

Оборудване за създаване, съхранение, обработка и пренос на информация, както и необходимата 
инфраструктура. 

▪ Софтуер: 

Операционни системи и приложни програми. 

▪ Данни: 

Необработени данни и обработена информация, независимо от формата на съхранение, предоставяне 
и обмен. 

http://sharepoint3/quality/ManagementSystems/Internal%20PLs%20and%20SOPs/MANAGEMENT%20SYSTEMS/CMSM%20MSD%204.1-01%20IMS%20Manual.pdf
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▪ Документи и записи на хартиен носител: 

Всяка чувствителна за Дружеството и неговите партньори информация на хартиен носител, 
включително досиета, записи, договори, документация на системата за сигурност на информацията и 
други. 

▪ Персонал: 

Служители, клиенти, партньори и доставчици на продукти и услуги, имащи достъп до информационни 
активи на Дружеството. 

▪ Защита на личните данни 

Създадени и утвърдени са правила, с които Дружеството защитава непрекосновеността и гарантира 
сигурността на личните данни на клиенти, пациенти, посетители и служители. 

Системата за управление сигурността на информацията е разработена в политиките, процедурите, 
инструкциите, плановете и формулярите. 

Мерките за сигурност, които се прилагат, и правилата за сигурност, които трябва да се спазват, са 
задължителни за целия персонал. В обхвата на действието на Системата за управление сигурността 
на информацията като основно задължение е да се докладват всички установени пробиви в 
сигурността на информацията съгласно установените регламенти в Дружеството. 

Ръководството на „Софарма Трейдинг“ АД: 

o е ангажирано да осигури всички необходими средства за изпълнение на приложимите 
изисквания и непрекъснатото подобряване на системата за управление на сигурността; 

o ще осигури необходимите условия, организация и контрол за непрекъснато осъзнаване и 
обучение по отношение сигурността на информацията; 

o насърчава служителите да спазват правилата за поверителност, висок стандарт на лично 
поведение, морал и етика и уважение при използване на социални мрежи; 

o е създало система, за да гарантира, че настоящата Политиката е огласена, 
разпространена, разбрана, прилагана и поддържана на всички нива в Дружеството. 

Служителите на „Софарма Трейдинг“ АД са длъжни да извършват дейността си обективно и 
добросъвестно, като се отнасят с отговорност към всяка информация, която има отношение към 
дейността, плановете и репутацията на Дружеството. 
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