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Ръководството на “ДЖИ ПИ ГРУП” АД, в лицето на Стефан Тотев, официално декларира Политиката 

по сигурност на информацията, която е одобрена от Ръководството и установява подхода на 

организацията към управлението на сигурността на информацията.  

 

Политиката на “ДЖИ ПИ ГРУП” АД е да осигурява информационна сигурност на финансовата, правна 

и техническа информация и данни на организацията, клиентите и трети страни във връзка с 

извършване на дейности по проектиране, изграждане, поддържане и ремонт на сгради, пътища и 

пътни съоръжения, битови и промишелени ВиК мрежи и съоръжения, електроразпределителни 

станции и високо строителство.  

 

“ДЖИ ПИ ГРУП” АД основава управлението на сигурността на информацията на базата на превенция 

на потенциални неблагоприятни събития, чрез систематичен анализ на средата, изискванията на 

заинтересовани страни, риска по отношение на сигурността и прилагане на комплекс от технически 

и организационни мерки за управление на риска.  

 

Ръководството на фирмата ще прилага следните основни принципи при разработване, внедряване 

и поддържане на СУИС: 

 Осигуряване на съответствие с нормативни и професионални изисквания за 

конфидециалност 

 защита на данни и неприкосновеност на лична информация; 

 достъпност на информацията за реализация на основните процеси; 

 опазване на архивите на организацията; 

 защита на клиентска, търговска информация, права върху интелектуална 

собственост и фирмено ноу хау. 

 

Целите на настоящата политика са: 

 осигуряване на непрекъснатост на бизнес процесите; 

 минимизиране на рисковете за сигурността на информацията, причиняващи загуби или 

вреди на Организацията, нейните клиенти, партньори и други заинтересовани страни; 

 минимизиране на степента на загуби или вреди, причинени от пробиви в информационната 

сигурност; 
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 осигуряване на необходимите ресурси за функционирнато на ефективна Система за 

управление; 

 информиране на служителите за техните отговорности и задължения по отношение на 

информационната сигурност; 

 осигуряване на съответствие с нормативни и договорни изисквания. 

 

 

Разработването и внедряването на Система за управление на информационна сигурност 

съгласно международния стандарт ISO 27001 е основополагащо средство за реализация на 

бизнес стратегията на “ДЖИ ПИ ГРУП” АД. 

 

Организацията е уведомила всички заинтересовани лица, че прилага политики за информационна 

сигурност чрез сайта си, както и чрез електронния подпис, с който се подписва 

кореспонденцията към трети лица по електронен път.  

 

Политиката по информационна сигурност се преглежда редовно и се ревизира, за да се вземат 

под внимание променящите се обстоятелства. 

 

Всеки служител, който прецени, че има злоупотреба с настоящата политика в организацията, 

трябва да уведоми Отговорника по сигурността. 

 

Всеки служител, за когото е установено, че е нарушил тази политика, подлежи на дисциплинарна 

отговорност.  

 

Персоналът на “ДЖИ ПИ ГРУП” АД се задължава да спазва всички правила, свързани с 

информационната сигурност, описани в процедури, инструкции и други документи от СУИС. 

 

 


