
В. Т. – застрахователно дружество 

С фирма „Тад Груп“ нямаме никакви договорни, извъндоговорни, 

формални и неформални отношения, за каквото и да било, като също не сме 

имали и такива и в минал период. Не сме им предоставяли по никакъв начин 

база данни от нашето дружество, нито сме им предоставяли някаква друга 

информация или достъп до такава, за каквито и да било цели. 

„Дружеството“ АД – гр. София никога не е получавало оферти, покани 

и др. подобни от фирма „Тад Груп“, за сключването на договори или бизнес 

отношения, във връзка с тяхната дейност. 

При проверка в нашата система, дори не се установиха данни, че фирма 

„Тад Груп“ е била клиент на нашето дружество. 

 

Т.П. - медия 

Категорично заявявам, че Тад Груп не следва да притежават 

информация на „Дружеството“, защото след приключване на договора цялата 

информация, с която те са се сдобили в процеса на работа би трябвало да 

бъде изтрита. Това са част от параметрите на договора. Категорично 

заявявам, че никой не е изисквал от нас списък със служебните имейли и 

паролите за достъпването им. Различните отдели във вестника ползват 

различни служебни пощи, с отделни пароли. Единствено служителите в 

конкретния отдел знаят паролата за достъп до служебния имейл на отдела. 

„Дуржеството“ не е предоставял абсолютно никаква информация на Тад 

Груп, както и не сме водили никаква кореспонденция с тях. 

 

Й.Й. – застрахователно дружество 

«Дружеството» не се намират в търговски отношения с дружеството 

“ТАД ГРУП” ЕООД. Нямаме сключен договор с това дружество, нито са 

свързвали с нас, нито са ни отправяли оферта, нито сме имали каквато и да е 

комуникация с това дружество.  Тад Груп не са се свързвали с нас и не са ни 

предлагали услуги си в сферата на киберсигурността. По никакъв начин не са 

предоставяни компютърно информационни данни от „Дружеството“ към  

“ТАД ГРУП” ЕООД, в това число списъци със служебни електронни адреси, 

имена на потребители и пароли. Изобщо не сме им предоставяли никаква 

информация.  



От наша страна към момента не са установени данни за нерагламентиран 

достъп до базата данни на «Дружеството», както и нямаме и не сме имали 

никакви индикации за проблеми в информационната сигурност. 

 

П.П.: - застрахователно дружество  

Категорично заявявам, че „Дружеството“ няма сключени договори с 

фирма „Тад Груп“ ЕООД. Дружеството няма сключени договори за 

пентестове с тази фирма. Не знам какъв е предмета на дейност на тази фирма. 

За първи път чух за нея от телевизията. Компютърната система на 

„Дружеството“ се поддържа от дирекция „..........“, която е част от структурата 

на „Дружеството“. Категорично заявявам, че дружеството „Дружеството“ не 

е предоставяло по никакъв повод база данни на клиенти на същото, 

включващи имейли, пароли за достъп до тях и всякакъв друг вид 

информация, на фирма „Тад Груп“ ЕООД. Няма откъде фирма „Тад 

Груп“ ЕООД да се е сдобила с база данни на „Дружеството“. Компютърната 

система на „Дружеството“ е добре защитена и няма как някой да се е сдобил 

с базата данни. Категорично заявявам, че не съм предоставял каквато и да е 

информация от базата данни на фирма „Тад Груп“ ЕООД 


