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ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“ 

 

 

ПОЛИТИКА ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ  
 

Висшето ръководство на ДП РВД определя своята политика по мрежова и информационна 

сигурност като стремеж към постоянно подобряване на защитата на информацията и 

информационните активи по отношение на наличност, цялостност и конфиденциалност, с цел 

обезпечаване потребностите на предприятието, във връзка с възложените му по закон функции и 

създаване на доверие у заинтересованите страни.  

Настоящата политика, допълвайки общата политика по сигурност на ДП РВД, обхваща 

сигурността на информационните активи и оперативни данни, използвани при предоставянето на 

услуги по управление на въздушното движение / аеронавигационно обслужване (УВД/АНО) от 

всички организационни и териториални структури на ДП РВД, съгласно ATM/ANS.OR.D.010 

Управление на сигурността, Приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373, както и 

сигурността на информационните активи и данни обезпечаващи административно-управленските 

процеси в предприятието.  

Стратегическа цел на тази политика е изграждане и поддържане на система за управление 

на сигурността на информацията (СУСИ) за осигуряване на съответствие с изискванията на: 

 - Регламент (ЕС) 2017/373; 

 - Приложимата национална и международна нормативна база; 

- Приложимите части на стандарта ISO/IEC 27001.  

По отношение на идентифицираните рискове за сигурността на информационните активи  

в ДП РВД се прилагат политики и контроли от съответните структури и длъжностни лица, 

съгласно декларация за приложимост по Приложение А от стандарта ISO/IEC 27001 и План за 

въздействие на риска, чрез които се цели: 

- Да се осигури непрекъснатост на съществените услуги - дейностите по 

предоставяне на АНО; 

- Да се осигури защита на информацията от неоторизиран достъп, модифициране, 

разкриване и загуба; 

- Да се осигури управление на сигурността, чрез подход базиран на управление на 

риска за информацията и информационните активи; 

- Да се осигурят инструкции, обучение и осъзнаване по отношение на мрежовата и 

информационна сигурност; 

- Да се идентифицират евентуални нарушения в областта на мрежовата и 

информационна сигурност и да се предприемат съответни мерки; 

- Да се планират и приложат подходящи мерки за подобрение, като се отчитат 

мисията, визията и стратегическите и оперативни цели на ДП РВД. 

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

служителите и когато е подходящо – сред съответните заинтересовани страни. 

Ръководството на ДП РВД се ангажира с постигане на целите, както и с упражняване на 

контрол за спазване на политиката и процедурите на СУСИ. 

 Политиката по мрежова и информационна сигурност се преглежда периодично, поне 

веднъж годишно, за да се гарантира, че тя и стратегическите цели са актуални, адекватни и 

подходящи. 

 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 СУСИ, като част от Интегрираната система за управление в предприятието.  

 
3.4.2020 г.

X
Георги Пеев

Генерален директор на ДП РВД

Signed by: Georgi Genchev Peev  


