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1. ТОВА СМЕ НИЕ. 

 
Бързо-набираща популярност, международна Интернет 
базирана система за провеждане на тръжни процедури по 
електронен път. 
 
Negometrix е международна компания за разработка на 
софтуер и предлагане на услуги в областта на електронното 
възлагане. Централата на компанията е в Холандия в de 
Meern - близо до Утрехт а развойният център е в София - 
България.  
 
Всеки ден нашият екип от 25 души, работи по проектирането 
и разработката на нови функционалности, осигурявайки 
безупречна поддръжка на клиентите ни. През последните 2 
години броят на ползвателите на системата нарастна 
значително. Нашите очаквания са че в близките години 
Възложителите масово ще преминат изцяло към електронно 
възлагане. Това са и целите залегнали в директивите на 
Европейската комисия. 
 
2. МИСИЯ И ВИЗИЯ. 

 
Мисия 
Да помагаме на участниците в процеса на търсене и 
предлагане на стоки и услуги, посредством обективни 
критерии и метрики, да достигнат до взаимно-изгодно 
партньорство. 
 
Визия 
В Negometrix вярваме във силата на свободния пазар, където 
бързите промени и иновациите са от полза за всички. 
 
 
Отворените икономики процъфтяват чрез иновации, доверие 
и рентабилност. В такава среда печелят и компаниите и 
обществото като цяло. За това са нужни системи, които да 
подпомагат процеса на търсене и предлагане на продукти и 
услуги, следвайки принципите на прозрачност, обективност и 
равнопоставеност. 
 
Сигурност на информацията 
Гарантирането на сигурността на данните на потребителите е 
нашият основен приоритет.  
 
Negometrix е системата 
В Negometrix сме вложили нашият опит, знания и умения за 
да подпомогнем Възложителите в процеса на закупуване на 
продукти и услуги да изберат най-изгодното за тях 
предложение. 
 
Negometrix, правилният избор на Възложителите. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. GET TO KNOW US. 

 
A web-based, growing, multinational e-procurement platform. 
 
 
 
Negometrix is a multinational software development and service 
company with principal offices in the Netherlands (Utrecht – de 
Meern) and Bulgaria (Sofia). 
 
 
 
Every day, 25 employees contribute with enthusiasm to 
Negometrix in the design and development of our web-based       
e-procurement solution and passionately support our users. 
Negometrix has experienced a strong growth, especially during 
the last 2 years. Given the fact that business relationships will 
keep moving from paper and email to specialized web platforms, 
we anticipate our growth to continue over the years to come. 
 
 
2. MISSION AND VISION. 

 
Our mission 
To create value by bridging supply and demand based on 
structured evaluation/negotiation metrics, leading to effective 
contracts and business relationships. 
 
 
Our vision 
Negometrix believes in an open economy, where dynamic 
transformation and innovation leads to value creation for 
everyone. 
 
An open economy thrives through innovation, trust and 
profitability. Then both organizations and society benefit. This 
requires a transparent, independent and knowledgeable platform 
where supply and demand are able to meet. 
 
 
 
Information security 
Ensuring the security of our users' data is imperative 
 
 
That platform, is Negometrix 
Negometrix puts her knowledge, expertise and innovative power 
to use both strategically and operationally, in order to support 
buyers in the development of their value chains, in terms of 
quality, cost-effectiveness and continuity.  
 
Negometrix, the first choice of procurement professionals. 
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3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА. 

 
Ръководството на „НЕГОМЕТРИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 
определи и документира настоящата Политика, съдържаща 
основните цели, насоки и задължения на дружеството, 
свързани със съответствието на продуктите и сигурността на 
информацията. 
 
3.1. Фирма „НЕГОМЕТРИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД осъществява 
основната си дейност при действието на  внедрена система за 
управление приложена за „Анализ на бизнес процеси, 
проектиране, разработване, продажба, внедряване, 
обучение и поддръжка на софтуерни продукти и системи“, 
осигурявайки като минимум съответствие със законовите, 
клиентските и други изисквания приети в организацията.  
 
3.2. Ръководството на „НЕГОМЕТРИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
разбира и приема отговорностите към своите активи, като 
прилага принципа на нулева толерантност с цел 
предотвратяване на инциденти. Този принцип се изразява във 
фирменото разбиране, че за „НЕГОМЕТРИКС БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД няма приемлив инцидент свързан със сигурността на 
информацията. Ръководството се ангажира да разследва и 
анализира информацията за реални и потенциални 
инциденти, както и да предприема незабавни действия за 
отстраняване на източниците им с цел недопускане на 
пробиви в сигурността и и осигуряване на непрекъснато 
подобрение. 
 
3.3 „НЕГОМЕТРИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД също осъзнава ролята 
си в подпомагане развитието на сектора си на действие с 
досега постигнатото в сферата на качеството и сигурността на 
информацията и желае да стане пример за бранша. 
 
3.4 „НЕГОМЕТРИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД поддържа и развива 
внедрената система за управление спрямо изискванията на 
международните стандарти EN ISO 9001:2015 и ISO/IEC 
27001:2013 във всички свои процеси в офиса с адрес гр. 
София, бул. „Ситняково“ № 48, ет. 4, с цел повишаване на 
ефикасността и качеството на работа при осигуренa сигурност 
на информацията. Ръководството и всички служители се 
ангажират да спазват всички изисквания на системата и 
непрекъснато да подобряват ефикасността на тази система. 
 
3.5. В „НЕГОМЕТРИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД са оценени всички 
рискове за сигурността на информацията на базата на 
утвърдена „Методика за оценка на риска“. 
 
4. ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА. 

 
Основна цел на политиката ни е осигуряване съответствието 
на предоставяните от нас услуги с нарастващите изисквания и 
повишаване доверието на държавните органи, граждани и 
юридически лица, както и стремеж към повишаване 
доверието в нашите услуги, спазвайки всички нормативни 
изисквания. 
Усилията ни са насочени към ефективно и ефикасно 
управление на всички идентифицирани процеси, оказващи 
влияние върху качеството и сигурността на информацията.  
 

3. GENERAL POLICY STATEMENT. 

 
The top management of “NEGOMETRIX BULGARIA” LTD has 
established and documented this Policy containing the general 
objectives, goals and requirement for the company related to the 
product conformity and the information security. 
 
 
3.1. “NEGOMETRIX BULGARIA” LTD conducts its activities in in 
compliance with its management system applied to the “Business 
processes analysis, design, development, sales, implementation, 
related training and support of software products and systems” 
providing as minimum compliance with the legislative and other 
requirements. 
 
 
3.2. “NEGOMETRIX BULGARIA” LTD management understand 
and accept the responsibilities for its assets enforcing principle of 
“zero-tolerance” regarding incidents. This principle express in the 
understanding that there for “NEGOMETRIX BULGARIA” LTD is no 
acceptable incident related to the information security. The 
management of “NEGOMETRIX BULGARIA” LTD will investigate 
and analyze all information related to real and potential incidents, 
as so as implement immediate actions to remove the root cause 
of those incidents to prevent reoccurrence, breaches in the 
information security and to ensure continual improvement.  
 
 
 
3.3 “NEGOMETRIX BULGARIA” LTD accept its role of being 
market leader with its achievement in the fields quality assurance 
and information security and strive to be role-model for the 
industry. 
 
3.4 “NEGOMETRIX BULGARIA” LTD has established and is 
maintaining integrated management system covering the 
requirements of EN ISO 9001:2015 and ISO/IEC 27001:2013 in all 
its activities at our current address Sofia, 48 “Sitniakovo” blvd, fl. 
4. The management and all employees commit to comply with 
the system requirements and continuously improve the 
effectiveness of the integrated management system  
 
 
 
3.5 In “NEGOMETRIX BULGARIA” LTD we have conducted risk 
assessment for all threats based on internal “Risk assessment 
methodology”. 
 
4. OBJECTIVES OF THE POLICY. 

 
The main objective of the policy is ensuring our product 
conformity with the ever increasing requirements and constantly 
enhancing the trust in us and in our product in the governmental 
institutions, public and juridical bodies while covering all 
legislative requirements. 
 
Our efforts are aimed toward effective and efficient management 
of all identified processes that have affect over the product 
conformity and information security. 
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Също така ние повишаваме обучението и квалификацията на 
нашите служители, като предпоставки за постигане на висока 
степен на удовлетвореност от страна на потребителите на 
предлаганите от нас услуги и гарантиране на сигурност на 
информацията. 
 
Нашите общи цели са: 
 
1. Осигуряване на непрекъснатост на бизнес процесите; 
2. Минимизиране на рисковете за сигурността на 

информацията, причиняващи загуби или вреди на 
фирмата, нейните клиенти, партньори и други 
заинтересовани страни; 

3. Минимизиране на степента на загуби или вреди, 
причинени от пробиви в информационната сигурност; 

4. Осигуряване на необходимите ресурси за внедряване на 
ефикасна система за управление; 

5. Информиране на служителите за техните отговорности и 
задължения по отношение на информационната 
сигурност и съответсвието на продукта; 

6. Осигуряване на съответствие с нормативни и други 
изисквания приети в организацията. 

 
За постигането на тези общи цели на политиката Управителят 
ежегодно документира конкретни измерими цели. 
 
5. ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА. 

 
5.1. Управителят осигурява съвети по общото прилагане на 
политиката с оглед постигане на съответствието на услугите и 
сигурност на информацията, за осигуряване действието на 
необходимите процеси и за непрекъснато подобрение. 
 
5.2. Представителя на ръководството отговаря за внедряване 
и прилагане на политиката и за съответствието на услугите и 
сигурността на информацията. 
 
5.3. Всички служители са отговорно за съвестно изпълнение 
на своите задължения при спазване на тази политика и 
изискванията на системата за управление. 
 
5.4. Тази политика ще бъде преразгледана при промяна на 
законодателството, поради организационни промени или 
поради други обстоятелства, като минимум веднъж годишно 
по време на провежданите съвещания за преглед от 
ръководството. 
 
5.5. Политиката е предоставена на целия персонал на 
фирмата и е достъпна до външни заинтересовани страни и 
обществеността в офиса на фирмата и интернет страницата 
http://www.negometrix.com/bg  
 
В качеството си на Управител на „НЕГОМЕТРИКС БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД поемам ангажимента и лична отговорност да 
осигурявам всички необходими ресурси за изпълнение на 
политиката и поставените цели. 
 
/................................../ 
Янко Костадинов      
/Управител/  

We also regularly provide training and improve the qualification 
of our employees as main tool for achieving clients’ satisfaction 
from our product and guaranteeing information security.  
 
 
 
Our primary objectives are: 
 
1. Ensuring business continuity; 
2. Minimizing the risk for the information security that leads to 
loss for the company, our clients, partners and all other 
interested parties; 
 
3. Mitigating the scale of the loses that happened after possible 
breach of information security; 
4. Providing all necessary resources for the implementation of 
effective management system; 
5. Informing all employees for their responsibilities related to the 
information security and product conformity. 
 
6. Ensuring compliance with all legislative and other requirements 
accepted in the company. 
 
For achieving those objectives the General Manager on establish 
and documents goals on yearly basis.  
 
5. IMPLEMENTATION OF THE POLICY. 

 
5.1. The General Manager is responsible for continuously 
providing guidance regarding the product conformity and 
information security, ensuring the adequacy of the processes and 
continual improvement. 
 
5.2. The management representative is responsible for 
implementation of this policy and ensuring product conformity 
and information security.  
 
5.3. All employees are responsible for carrying out their duties in 
compliance of this policy and the integrated management system. 
 
 
5.4. This policy will be reviewed regularly, after change in 
legislation or internal company changes as minimum once per 
year during the conducted management review. 
 
 
 
5.5. This policy is made available to all the employees and 
external interested parties and the public by publishing it on our 
web site http://www.negometrix.com/bg  
 
 
As General Manager of “NEGOMETRIX BULGARIA” LTD I accept 
the commit and accept the personal responsibility to provide all 
the necessary resources for implementation of this policy and 
appointed objectives. 
 
/................................../ 
Ianko Kostadinov 
/General Manager/  

http://www.negometrix.com/bg
http://www.negometrix.com/bg

