ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА
на
"АВИЕЙШЪН СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ООД

SECURITY MANAGEMENT POLICY
of
AVIATION SERVICES BULGARIA LTD

"АВИЕЙШЪН СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ООД се ангажира с
осигуряване на безопасност и сигурност на веригата за
доставки при извършването на дейността си в обхвата:

AVIATION SERVICES BULGARIA Ltd. is committed to
ensuring the safety and security of the supply chain in
carrying out its activities within the scope of:

"Предоставяне на услуги по наземно обслужване –
физическа и документална обработка, складиране и
проверка за сигурност на товари и поща (включително
специални и опасни товари) и наземен транспорт.
Складиране под митнически контрол на пратки
(входящи, изходящи и транзитни товари). Търговско
представителство на авиокомпании във връзка с превоз
на товари и поща".

Groundhandling services – physical and document
handling, warehouse handling and storage, security
screening of freight and mail (including special cargo
and dangerous goods), ground transportation.
Temporary storage of goods (incoming, outgoing, and
in transit) until they are assigned a customs – approved
treatment or use. Air carrier representation related to
freight and mail transportation.

Политиката ни по сигурност осигурява рамката
за постигане на целите и програмите ни по
управление на сигурността. Една от основните цели
на нашата компания е да се предотврати загуба на
товари, подправянето на товари, включително
въвеждането на нелегална стока, като наркотици и
оръжия, чрез определяне на рисковете и мерките за
защита на активите срещу вътрешни, външни,
умишлени и неумишлени заплахи.

Our Security Policy provides the framework for
achieving the objectives and the programs on security
management. One of the main objectives of our
company is to prevent loss of goods, counterfeiting of
goods, including the introduction of illegal goods such
as drugs and weapons, by determining the risks and
measures to protect assets against internal, external,
intentional and unintentional threats.

Нашата политика по управление на сигурността се
изразява в:
 Определяне, оценка и управление на рисковете, които
възникват от работата, която извършваме;
 Спазване
на
приложимото
законодателство,
регулаторни, законови и други изисквания, които
"Авиейшън Сървисиз България" ООД е приело да
спазва по отношение сигурността на веригата за
доставки и авиационната безопасност;
 Създаване на култура на работното място за оценяване
и отстраняване на риска;
 Ангажираност и непрекъснато подобрение на
сигурността;
 Обучения на нашите служители за идентифициране и
докладване на съмнителни хора, дейности, обекти и
пратки;
 Осигуряване на съоръженията срещу неоторизиран
достъп с електронни системи за достъп, огради,
охрана, охранителни камери и осветление;
 Инспектиране на всички пратки преди и след товарене;
 Активно разработване на защити за увеличаване на
сигурността на услугите с цел намаляването на
рисковете и мотивиране на безопасно и сигурно
поведение във всички наши дейности;
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Our Security Management Policy consists in:
 Identifying, evaluating and managing risks related to
and arising from our work;
 Compliance with applicable legislation, regulatory,
legal and other requirements which Aviation Services
Bulgaria Ltd accepts in respect to the security of
supply chain and aviation safety;
 Creation of a culture of evaluation and elimination of
risk at workplace;
 Commitment and continuous improvement in
security;
 Trainings of our employees for identifying and
reporting suspicious people, activities, objects and
consignments;
 Providing facilities against unauthorized access through electronic access systems, fences, security
guards, security cameras and lighting;
 Inspection of all consignments - before and after
loading;
 Actively developing defenses for increasing the
security of the services with the aim of reducing risk
and motivating safe and secure behavior in all our
activities;

 Предварителен подбор, оценка и мониторинг на
служителите;
 Осигуряване на безопасно, сигурно и ефективно
обслужване на клиентите и тяхната собственост;
 Защита на нашите служители, активи, информация,
почтеност и репутация от потенциални заплахи;
 Редовно и самостоятелно оценяване и актуализиране
на процедурите за сигурност по веригата за доставки,
авиационна безопасност и вътрешен контрол.

 A preliminary selection, evaluation and monitoring of
employees;
 Providing a safe, secure and efficient service to
customers and their property;
 Protection of our employees, assets, information
integrity and reputation from potential threats;
 Regular and self-evaluation and updating of
procedures for the supply chain security, aviation
safety and for internal control.

Политиката за управление на сигурността е в тясна
връзка с политиките ни по качество, околна среда и
сигурност на информацията, както и с Програмата за
сигурност, съгласувана с Главна дирекция "Гражданска
въздухоплавателна администрация".

Security Management Policy is closely connected with
our policies on quality, environment, information
security, as well as with Security Program, approved by
the Civil Aviation Administration of Bulgaria, General
Directorate.

Представителят на ръководството и Комитетът по
сигурност и авиационна безопасност са отговорни за
внедряването и поддържането на Политиката за
управление на сигурността актуална в съответствие с
оценката на заплахите за сигурността. На базата на
оценката на риска те определят общи и конкретни цели
за намаляване или предотвратяване на оценените
рискове за сигурността и предлагат мерки за управление
на рисковете. Целите и мерките по сигурността се
утвърждават от Управителя.

The management representative and the Committee
on security and aviation safety are responsible for the
implementation, maintenance and update of security
management policy, in accordance with the assessment
of security threats. On the basis of the risk assessment
they set objectives and targets to reduce or prevent the
assessed security risks and propose measures to
manage the risks. Objectives and measures shall be
authorized by the CEO of AVIATION SERVICES BULGARIA
Ltd.

Всички ръководители на звена са пряко отговорни за
внедряването на Политиката за управление на
сигурността и гарантират нейното изпълнение от всички
подчинени.

All heads of units are directly responsible for the
implementation of the Security Management Policy and
ensure its implementation by all employees.

Изпълнението на Политиката за управление на
сигурността е от изключително значение и задължение за
всички служители на "АВИЕЙШЪН СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ"
ООД.

Implementation of the Security Management Policy is
of utmost importance and is obligation of all employees
of AVIATION SERVICES BULGARIA Ltd.

Политиката за управление на сигурността се преглежда
веднъж годишно на прегледа от ръководството.

Security Management Policy is reviewed once a year
at the Management Review.

Михаил Данчев
Управител
Авиейшън Сървисиз България ООД

Michail Dantchev
General Manager
Aviation Services Bulgaria Ltd.

Страница 2 от 2

Политика по управление на сигурността / 30 март 2017

