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ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТ  

 
Висшето ръководство на ДП РВД определя своята политика по сигурност като стремеж към 

развитие, прилагане и постоянно подобряване на стратегии, мерки и процеси в дейността на 

предприятието, в съответствие с приложимите международни стандарти и регулаторните 

изисквания за сигурността в гражданското въздухоплаване. 

Основната цел за постигане на сигурността в ДП РВД, като доставчик на УВД/АНО и страна 

от ФБВП ДУНАВ, е защита на жизненоважни съоръжения, оперативни данни и персонал, както и 

координация със съответните граждански и военни органи, за предотвратяване на незаконно 

вмешателство в дейността. 

За прилагане на политиката и постигане на целите, ДП РВД изгражда и поддържа Система 

за управление на сигурността (СУС), отговаряща на приложимите изисквания на Европейската и 

национална нормативна уредба, отчитаща и добрите световни и европейски практики в областта.  

Специфичните цели на СУС са: 

- Създаване на организация и регламентиране правилата и процедурите за защита живота и 

здравето на персонала; 

-Опазване на критичната инфраструктура за комуникации, навигация и обзор, съоръженията, 

системите и услугите, както и оперативната информация от актове на незаконна намеса; 

- Овладяване на основните рискове и заплахи за живота и здравето на хората, намаляване 

броя на жертвите и ликвидиране на последствията от извършен терористичен акт и възстановяване 

на нормалната дейност. 

Системата за управление на сигурността се ръководи от Генералния директор на ДП РВД, 

подпомаган от Зам.-генералните директори по съответните видове основни дейности, отдел 

„Сигурност и защита“ и Директорите на РЦ/ЛЦ за ОВД. 

Формираният в изпълнение изискванията на Националната програма за сигурност в 

гражданското въздухоплаване, отдел „Сигурност и защита“ създава организация за защита на 

класифицираната информация в ДП РВД, съгласно ЗЗКИ и подзаконовите нормативни актове, а така 

също регламентира правилата и процедурите за защита живота и здравето на персонала, опазване 

на критичната инфраструктура, съоръженията, системите и услугите съобразявайки се с 

безопасността, редовността и ефикасността на полетите. 

При осъществяване на мерките за сигурност, ДП РВД взаимодейства с компетентните органи 

и структури на МТИТС, МВР, МВнР, ДАНС, МО, МФ - Агенция „Митници” и летищната 

администрация на летищата за обществено ползване. 

По отношение сигурността на информацията и данните, настоящата политика се допълва от 

Политиката по сигурност на информацията, в съответствие с БДС ISO/IEC 27001. 

Ръководството на ДП РВД се ангажира с разгласяване на настоящата политика сред 

служителите и когато е подходящо – сред съответните заинтересовани страни. 

Целият персонал на предприятието има индивидуална отговорност за собствените си 

действия, които трябва да отговарят на изискванията за сигурност, правила, процедури и 

инструкции, приложими за изпълняваните задачи. 

Настоящата политика ще бъде преразглеждана от ръководството на ДП РВД минимум 

веднъж годишно, както и при настъпване на значителни промени, за гарантиране на нейната 

актуалност, адекватност и ефикасност. 

  

 Генералният директор на ДП РВД се ангажира с ресурсното обезпечаване на организационни 

и технически мерки за постигане на горните цели, както и за постоянно подобряване на СУС, като 

част от Интегрираната система за управление в предприятието.  
19.12.2018 г.

X
Георги Пеев

Генерален директор на ДП РВД

Signed by: Georgi Genchev Peev  


