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Операция 2.1.2: „Покриване на международно признати стандарти” 
 

ЕЛМА ООД, 
гр. Бургас, Северна промишлена зона, бул. „Проф. Яким Якимов”, 

успешно изпълни проект № 3МС-02-19/01.06.2011 г. „Интегрирана инвестиция за осигуряване на 
информационната сигурност в „ЕЛМА” ООД”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република 
България. Основните дейности по проекта бяха: (1) разработване и внедряване на цялостна система за 
управление на сигурността на информацията във фирмата; (2) закупуване и инсталиране на специализиран 
софтуер и хардуер, във връзка с внедряването на системата; (3) получаване на акредитирана сертификация 
по стандарт ISO/IEC 27001:2005. 
Необходимостта от реализация на проекта беше мотивирана от три ключови нужди на фирмата: (1) 
гарантиране защитата на личните данни на служителите и клиентите, в съответствие със законовите 
разпоредби; (2) гарантиране сигурността на информацията, предоставяна от клиентите, във връзка с 
изпълнение на договорите по техните проекти; и (3) осигуряване на достатъчна степен на опазване на 
вътрешната информация на фирмата, свързана с бизнеса: пазари, пазарни позиции, стратегическо развитие, 
проучвания и т.н. 
В резултат от реализацията на проекта се повиши конкурентоспособността на фирмата като цяло, като 
постигнатите ползи могат да се обобщят в няколко направления, сред които най-важните са: осигуряване на 
непрекъснатост на бизнес процесите и потока на информация; повишаване удовлетвореността и доверието 
на клиентите; постигане на пълно съответствие с приложимите законови изисквания; подобрено 
управление на риска; по-добър рейтинг на фирмата; разширяване възможностите за бизнес. 
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 
носи от ЕЛМА ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
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