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КОРПОРАТИВНА ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТ РЪКОВОДСТВОТО
НА „ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД
РЪКОВОДСТВО на „ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД се ангажира да осигури
ПОЛИТИКА по качество на управление, контрол и въздействие върху аспектите на околната среда, здравето и
безопасността при работа при осигуряване на приемливо ниво на сигурност, подходяща за поставените цели за
изпълнение и развитие, която е разгласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в дружеството.
„ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД си поставя, като главна цел непрекъснатото подобряване
на своите дейности по отношение на качеството на предлагания продукт: „Проектиране, производство и търговия
с вертикална пътна сигнализация и пътни принадлежности. Изпълнение на хоризонтална пътна маркировка.
Монтаж и поддръжка на вертикална пътна сигнализация, елементи за безопасност на движението, светофари
и пътни принадлежности“ и свързаните с това прилежащи дейности и услуги, непрекъснат контрол на
въздействието върху управляваните от нас значими аспекти на околната среда и подобряване на условията за
здраве и безопасност при работа, управление на сигурността на информацията чрез съществуващата
комуникационна инфраструктура и човешки ресурс.
За ефикасното и ефективно провеждане на политиката по управление, ръководството на „ТРАФИК
ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД определя насоките на развитие в следните стратегически направления:
















КАЧЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ
Подобряване на ефикасността и ефективността на интегрираната система за управление чрез усвояване и
въвеждане на нови технологии, усъвършенстване на методите на работа, използвания инструментариум,
техники и технологии;
Строго спазване на всички нормативни изисквания към нашата дейност;
Възприемане на клиентите на дружеството като наши партньори;
Поддържане на непрекъснат обмен на информация между заинтересованите страни, за постигане на
съответствие с изискванията към предоставяния от нас краен продукт и съпътстващи услуги;
Ефективно използване на наличните материални, човешки, финансови ресурси и капитални средства;
Осигуряване и поддържане на мотивираност, компетентност на персонала и съпричастност към извършваната
работа от всеки служител, с цел постигане на устойчивост на добрите резултати.
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Непрекъснат мониторинг и контрол с цел подобряване опазването на околната среда чрез ефикасно и
ефективно управление на генерираните от дейностите отпадъци;
Поддържане на съответствие с нормативните изисквания по отношение опазване на околната среда засягащи
дейностите, процесите, крайния продукт и съпътстващите услуги и свързаните с тях идентифицирани аспекти;
Контролирано потребление на използваните природни ресурси;
Предотвратяване или намаляване до минимум на замърсявания на околната среда чрез приемане и изпълнение
на общи и конкретни цели и програми;
Повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци;
Наблюдение и измерване на ключови характеристики на специалните процеси и дейности имащи значимо
въздействие върху околната среда;
Осигуряване на необходимите ресурси за обучения и засилване на персоналната отговорност на всеки наш
служител към опазване на околната среда;
Активно сътрудничество с организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при
решаване на проблемите по опазване на околната среда.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА
Осигуряване и поддържане на безопасна работна среда без неприемлив риск за здравето на работниците и
другите заинтересовани страни, имащи отношение към дейността на „ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ“
ЕООД;
Поддържане на съответствие и спазване на приложимите изисквания на нормативните актове и вътрешните
организационни изисквания свързани със здравето и безопасността при работа;
Превенция на рисковете и заболеваемостта чрез планиране и изпълнение на адекватни мерки по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
Целенасочен стремеж към избягване или намаляване на рисковете от трудови злополуки до минимум;
Непрекъснато повишаване мотивираността и квалификацията на персонала ни и обучението му относно
изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Системата за управление на сигурността на информацията (СУСИ) на „ТРАФИК ПЪТНА
СИГНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД включва рамка, в която ясно са дефинирани цели и принципи за сигурност на
информацията, като едновременно с това създава ясни критерии за оценка на рисковете към наличните
информационни активи.
СУСИ е съобразена и ръководството е ангажирано с изпълнението на всички административни, 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 информационите активи в
„ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД.
Ръководството декларира, че главна цел е да създава доверие, като предоставя на своите клиенти,
партньори и заинтересовани лица доставяне на своя продукт и съпътстващите го услуги, които съответстват на
техните изисквания за сигурност, като едновременно с това гарантира поверителност, цялостност и достъпност до
определените информационни активи, осигуряващи процесите на:
 Управление на сигурността на информацията;
 Непрекъснатост на работата и кризисно управление;
Ръководството се стреми да осигури и поддържа максимална сигурност (не по-ниска от 98%) на наличните
информационни активи засягащи предоставянето на регламентираните дейности, като не приема използването на
неодобрен от ръководството софтуер и приложения.
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 мероприятия за
въздействие и управление на рискове към информационни активи оценени със статут „среден” и „висок” съгласно
избраната методика за оценяване на рискове.
За целите на управление на сигурността на информацията и в допълнение към основната корпоративна
политика са дефинирани, документирани и внедрени политики за:
„ПРИЕМЛИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”
„КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА”
„ИЗБОР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРОЛИ”
„ЗАЩИТЕН ЕКРАН И ЧИСТО БЮРО”
„ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА“ , „ДОСТАВЧИЦИ“ и др.
В качеството си на СОБСТВЕНИК и УПРАВИТЕЛ на „ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД,
декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по управление.
УПРАВИТЕЛ (п)
(ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ)
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