КОРПОРАТИВНА ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТ РЪКОВОДСТВОТО
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД
ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД (УПРАВИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ чрез Оперативното ръководство на дружеството) приема ПОЛИТИКА за поддържане и
непрекъснато подобрение на система за управление на сигурността на информацията, съответстваща
на международния стандарт ISO/IEC 27001:2013, като средство за утвърждаване доброто име и
репутация на дружеството и за създаване на възможности за превантивност и непрекъснато
подобряване.
Управлението на сигурността на информацията в „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД в
определения физически обхват е дефинирано като защита на наличната и използваната информация,
свързана с личните данни на своите клиенти, доставчици и собствен персонал, както и информацията,
свързана с техническото осигуряване на всички работни процеси от широк кръг идентифицирани
заплахи, за да се гарантира непрекъсваемостта на работните процеси в дружеството и да се
минимизират загубите при евентуални аварии, инциденти, природни бедствия и др.
Дефинирането, постигането, поддържането и подобряването на управлението на сигурността
на информацията в „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД е от съществено значение за запазване и
подобряване нивото на удовлетвореност на единичните ни клиенти и бизнеса, както и за осигуряване
на законосъобразност и изпълнение на договорните задължения. Ръководство на „ТОПЛОФИКАЦИЯ
СОФИЯ“ ЕАД декларира следната своя ОФИЦИАЛНА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА
СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА:
„Системата за управление на сигурността на информацията (СУСИ) на „ТОПЛОФИКАЦИЯ
СОФИЯ“ ЕАД включва рамка, в която ясно са дефинирани целите и принципите на сигурността на
информацията, като едновременно с това прилага ясни критерии за оценка на рисковете към
наличните информационни активи. СУСИ е съобразена с всички административни, договорни, правни
и нормативни изисквания на процесите по постигане на необходимото ниво на доверие, задължения за
осигуряване на ниво на сигурност и отговаря на стратегическия контекст за управление на риска към
информационните активи в „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД.
Ръководството декларира, че главната цел е да създава доверие, като предоставя на своите
клиенти, партньори и заинтересовани страни своя продукт и съпътстващите го услуги, съответстващи
на изискванията за сигурност, като едновременно с това гарантира поверителост, цялостност и
достъпност до наличните информационни активи, осигуряващи протичащите в дружеството процеси
на:

„Топлофикация София“ ЕАД
Централно управление
ул. „Ястребец“ № 23Б, 1680 София, България
тел.: 0700 11 111, факс: +359 2 859 91 24
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“ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕНОС НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ.
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ. ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ.
ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ТОПЛОИЗТОЧНИЦИ,
ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ” в две основни направления:
❖ Управление на информационни активи свързани с клиенти, доставчици и персонала на
дружеството;
❖ Непрекъснатост на работата и кризисно управление;
Ръководството ще се стреми да осигури и поддържа максимално ниво на сигурност (покриване
с внедрени ефикасни механизми на контрол на не по-малко от 95% на наличните информационни
активи), касаещи предоставянето на регламентираните дейности, като не приема под никаква форма
използването на нелицензиран или „пиратски” софтуер и приложения.
Ръководството на дружеството е убедено дълбоко, че това може да бъде постигнато с
осигуряване и поддържане на мотивираност, компетентност на персонала и съпричастност към
извършваната работа от всеки служител, с цел постигане на устойчивост на добрите резултати.
Изпълнени са редица мероприятия, с които са оценени съществуващите заплахи и е определен
риска към съответните информационни активи, като е взето решение да бъдат планирани и предприети
допълнителни мероприятия за въздействие и управление на рискове към информационни активи
оценени със статут „ВИСОК” и „ИЗИСКВАЩ ВНИМАНИЕ” съгласно приета СТРАТЕГИЯ ЗА
ОЦЕНКА НА РИСКА.
За целите на управление на сигурността на информацията, в допълнение към основната
политика и нормативно заложените към „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД изисквания, са
дефинирани и внедрени регламенти и НАБОР политики за:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

РЕЗЕРВИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ;
ПРИЕМЛИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА;
КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА;
ЧИСТО БЮРО И ЗАЩИТЕН ЕКРАН;
УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРОЛИ;
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВЪНШНИ СТРАНИ И ДОСТАВЧИЦИ;
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МРЕЖОВИ УСЛУГИ И НОСИТЕЛИ;
МОБИЛНИ СРЕДСТВА И РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ;
КОМУНИКАЦИИ С ЕЛЕКТРОННА ПОЩА;
КРИПТОГРАФСКИ МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ и др.

Политиките по сигурност на информацията и всички документирани процедури и регламенти
са задължителни за изпълнение от целия персонал, работещ в и за „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД,
тъй като напълно оценяваме значителността на дружеството и последствията, които могат да настъпят
при компрометиране на сигурността на обекти от критичната инфраструктура на страната.
В качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД
поемам ангажимента и лична отговорност да осигурявам всички необходими ресурси за изпълнение
на изискванията за сигурност на информацията.
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