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ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА 
на 

"АВИЕЙШЪН СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ООД 
 

INFORMATION SECURITY POLICY 
of 

AVIATION SERVICES BULGARIA LTD 
 

Основната цел на "АВИЕЙШЪН СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" 
ООД при управлението на сигурността на информацията 
е да се осигури целостта на данните, постоянно 
предоставяне на договорените услуги и повишеното 
внимание към всеки детайл, касаещ сигурността, по 
време на извършване на транспортни услуги и услуги по 
наземно обслужване, свързани с превоз на товари и 
пощенски пратки по въздуха, търговска дейност, 
посредническа дейност, търговско представителство, 
складова дейност.  
 

The main objective of AVIATION SERVICES BULGARIA 
Ltd in the management of information security is to 
ensure the integrity of the data, continuous providing 
the contracted services and increased attention to every 
detail concerning security, during the road transport 
services and groundhandling services related to the 
transport of cargo and mail by air, business, 
intermediary activity, commercial representation, 
warehouse activities. 
 

Цел на "АВИЕЙШЪН СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ООД по 
осигуряване на сигурността на информацията е и 
определяне на рисковете и защита на свързаните с тях 
активи и защитата им от вътрешни, външни, 
предумишлени и случайни заплахи. 
 

Objective of AVIATION SERVICES BULGARIA Ltd in 
ensuring security of the information is also the 
determination of risks and protection of related assets 
and their protection against internal, external, willful 
and accidental threats. 
 

Политиката по сигурност на информацията 
гарантира, че: 

Information security policy ensures that: 
 

 Са определени контекстът на организацията и 
всички външни и вътрешни въпроси, касаещи 
управлението на сигурността на информацията; 

 Всякакви промени в контекста на организацията и 
всички външни и вътрешни въпроси се взимат в 
предвид; 

 Информацията е предпазена от неоторизиран 
достъп; 

 Поверителността на информацията е осигурена; 
 Целостта на информацията се поддържа; 
 Наличността на информацията по всички процеси се 

поддържа; 
 Нормативните изисквания и изискванията за 

дейността са определени и се изпълняват; 
 Създадени са процедури за разработване, 

поддържане и тестване; 
 Осигурено е обучение по управление на сигурността 

на информацията на всички служители; 
 Всички реални и потенциални пробиви в сигурността 

на информацията ще бъдат съобщавани незабавно 
на Комитета по сигурност и авиационна безопасност 
и Системния администратор и ще бъдат щателно 
разследвани. 

 

 The context of the organization and all external and 
internal matters concerning the management of 
information security are defined; 

 Any changes in the context of the organisation and 
all external and internal issues are      taken into 
account; 

 The information is protected against unauthorized 
access; 

 Confidentiality of the information is ensured; 
 Integrity of the information is maintained; 
 Availability of the information on all processes is 

maintained; 
 Regulatory requirements and the requirements for 

operation are defined and implemented; 
 Procedures for developing, maintaining and testing 

are established; 
 Training on information security management is 

provided to all employees; 
 All actual and potential security breaches to the 

information are communicated immediately to the 
Committee on security and aviation safety and the 
System Administrator and will be thoroughly 
investigated. 

 

Разработени са процедури за изпълнение на Политиката 
по сигурност на информацията, включващи мерки за 
защита от вируси, защита от неоторизиран достъп, загуба 
на информация и др. 

There are procedures developed for the implementation 
of information security policy, including measures to 
protect against viruses, protection against unauthorized 
access, loss of information, etc.  
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Представителят на ръководството и ръководителите на 
звена са отговорни за внедряването и поддържането на 
Политиката по сигурност на информацията и поемат 
ангажимент за непрекъснато подобряване на системата 
за управление на сигурността на информацията. 

The management representative and heads of 
departments are responsible for the implementation 
and maintenance of information security policy and are 
committed to continual improvement of the system of 
information security management. 
 

Всички ръководители на звена са пряко отговорни за 
внедряването на Политиката по сигурност на 
информацията и следят за нейното изпълнение от 
подчинените им служители. 

 
 Изпълнението на Политиката по сигурност на 
информацията е задължително за всички служители на 
"АВИЕЙШЪН СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ООД като гаранция 
за непрекъснатото развитие на системата за управление 
на сигурността на информацията.  
 
 Политиката по сигурност на информацията се 
преглежда веднъж годишно на прегледа от 
ръководството. При необходимост политиката се 
предоставя и на външни заинтересовани страни. 
 

All heads of units are directly responsible for the 
implementation of Information Security Policy and for 
ensuring its implementation by their subordinate 
employees. 

 
Implementation of the Information Security Policy is 

mandatory for all employees of AVIATION SERVICES 
BULGARIA Ltd as a guarantee for the continuous 
development of the system of information security 
management. 

 
Information Security Policy is reviewed once a year at 

the review by management. If necessary, the policy is 
provided also to external stakeholders.  
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