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Приложение № 1-НСИ 

 

Декларация на Ръководството на „Номад Енерджи Къмпани“ ЕООД за 

ПОЛИТИКАТА ПО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

Ръководството, в лицето на Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО 

СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на 

всички равнища в Организацията.   

ПОЛИТИКАТА ПО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА „НОМАД ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ“ 

ЕООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ГАРАНТИРАНE СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ПРИ 

ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА 

БАЛАНСИРАЩА ГРУПА И КООРДИНАТОР НА КОМБИНИРАНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА. 

„НОМАД ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ“ ЕООД РАБОТИ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЕ СТРЕМИ ДА ОСИГУРИ НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ И 

ПАРТНЬОРИ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА ОТ СЪВМЕСТНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО.  

За ефективно провеждане на Политиката по сигурност на информацията, Ръководството е 

определило следните основни цели: 

✓ Превръщане нуждите и очакванията на Клиентите и Заинтересованите страни в 

изисквания, на базата на които се изгражда доверие за управление сигурността на 

информацията; 

✓ Ефективно използва наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали с 

цел да се удовлетворят изискванията на клиентите, персонала и други заинтересовани 

страни за сигурност на информацията; 

✓ Повишаване на конкурентоспособността ни чрез, взимане на информирани и 

оптимални управленски решения, фокусирани върху качеството и сигурността на 

информацията; 

✓ Осигуряване на непрекъснатост на дейността на „Номад Енерджи Къмпани“ ЕООД; 

✓ Ефикасно управление на риска с цел минимизиране на загубите и опазване на 

репутацията и имиджа на „Номад Енерджи Къмпани“ ЕООД, на потребителите на 

услуги, на партньори и на други заинтересовани страни; 

✓ Поддържане на партньорство и взаимно изгодно сътрудничество с нашите партньори и 

външни доставчици; 

✓ Управление на рисковете и възможностите, свързани с контекста на организацията и 

изискванията на заинтересованите страни; 

✓ Гарантиране на съответствие с приложимите законови, нормативни и договорни 

изисквания; 

✓ Системно провеждане обучение за повишаване на квалификацията на персонала и 

неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и 

измерими подобрения в ежедневната работа; 

✓ Развиване и поддържане на конкурентни предимства на база иновация, високо 

качество и трайна удовлетвореност на всички Клиенти и партньори на Организацията. 

✓ Гарантиране конфиденциалността, цялостността и пълноценния достъп до всички 

физически и електронни информационни активи на „Номад Енерджи Къмпани“ ЕООД и 

тези, които са собственост на клиента, чрез планиране, подбор, внедряване и 

поддържане на адекватни организационни и технически мерки за защитата им, въз 

основа на системно извършван анализ на риска и прилагайки нормативните и 

договорни изисквания; 
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✓ Създаване на рамка за определяне, документиране и разпространение на 

специфичните политики за сигурност на информационните и комуникационни системи; 

✓ Следене за нововъзникнали заплахи за информационните активи и прилагане на 

адекватни механизми и контроли за защита; 

✓ Непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите продукти и услуги и нивото 

на информационна сигурност на Системата за управление сигурността на 

информацията. 

За реализиране на тези цели и задачи, Ръководството на „Номад Енерджи Къмпани“ ЕООД  е 

разработило, внедрило и поддържа Система за управление сигурността на информацията, 

съответстваща на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001:2017. 

Ръководството е създало условия за стриктно спазване изискванията на Системата за 

управление сигурността на информацията в Организацията и за активното съдействие на 

ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие. 

 

КАТО УПРАВИТЕЛ НА „НОМАД ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ“ ЕООД 

ДЕКЛАРИРАМ 

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА 

ПО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ОСИГУРЯВАЩА ПРОСПЕРИТЕТА НА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА. 

 

 

         Май, 2022 година Управител: 
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      Мария Севдалинова-Стоева 

 

 

 

 


