
                  ФИРМА „ТОНИ‘К“ ПЛОВДИВ

           ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ
(антитероризъм и брандирани материали)

Настоящата политика е изготвена с цел да подпомага дейността на всички 
заинтересовани структури и служители на фирмата по проблемите на сигурността. 

               1. ПРОФИЛ НА Тони‘К-ПЛОВДИВ
              Фирма Тони‘К е специализирана за производство на бельо и трикотажни изделия. Между тях са:
оперативно-издирвателна дейност; опазване на обществения ред и борба с противообществените прояви;
разследване на престъпления; информационна и аналитична дейност; контролна дейност; 

Основавайки се на законовите,  подзаконовите и вътрешноведомствени нормативни изисквания,
фирма Тони‘К осъществява дейността си в изпълнение на основната си мисия – гарантиране сигурността
на служителите си , противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, защита правата и
свободите му, опазвайки неговия живот, здраве и собственост.
                2. СТРУКТУРА
 Фирмата  се  ръководи  от  управител  и  зам.  управители  по  производство,  финансии,  търговия  и
администриране
                3. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТ
           3.1. Общи изисквания:

Тони‘К  -Пловдив  е  създала,  внедрила,  поддържа  и  подобрява  документирана  политика  по
сигурността,, адекватна на контекста й и на изискванията на международен стандарт ISO 27 001.

.Тя се характеризира със следните ключови компоненти:
А/ Политика 
Б/ Служители с определени правомощия и отговорности 
В/ Управленски процеси, свързани с :
 Политика;
 Планиране;
 Внедряване и функциониране;
 Оценка на представянето;
 Преглед от ръководството и подобряване.
Г/  Документация,  предоставяща  обективни  доказателства:  планове,  протоколи,  заповеди,

разпоредителни писма и др.
             3.2. Обхват и цели на системата за сигурност

Утвърдената  Политика  за  управление  на  сигурността  е  разработена  въз  основа  направените
изводи в Анализ на състоянието и организацията на работа, отнесени към осигуряване на сигурността,
спрямо изискванията на международен, и за изпълнение предвидените мерки и в частност тези, изискващи
прилагането добрите практики 

Ръководството на фирмата
- Осъзнава необходимостта от система за сигурност и  определя обхвата и целите й, желаейки да

получи  разумна  увереност  в  адекватната  организация  на  работния  процес,  свързан  с  осигуряване  на
сигурността на служителите си преди, по време и след регламентираното им работно време в съответствие
със законовите изисквания, както и изискванията на международен стандарт 

- Одобрило е решение на Работната група, определена със Стратегията за управление на риска във
фирмата за обезпечаване с допълнителни контролни дейности на вече идентифициран риск в дейността й,
свързан  с  усложнената  обстановка  в  региона  и  извеждане  акцента  в  него  върху  ограничаването  на
рисковите  фактори,  влияещи  върху  нарушенията  на  сигурността  сред  служителите  по  повод
осъществяваната от тях дейност, а решенията са документирани в съответния протокол и са сведени до



знанието  на  всички  структури  по  установения  със  Стратегията  за  Управление  на  Риска(  СУР)  ред.
Определило е с Политиката заинтересованите страни в процеса на сигурността;
                3.3. Правни и регулаторни изисквания

Тони‘К  -Пловдив  е  внедрила,  поддържа  и  ще  подобрява  Политиката  си  по  сигурността  в
съответствие  с  всички  законови  изисквания,  регламентиращи  дейността  й,  както  и  с  изискванията  на
международен стандарт 
                3.4. Основни дейности в рамките на сигурността

Тони‘К-Пловдив  определя  като  решаващи  дейностите  си  в  изпълнение  елементите  на
сигурността, а ръководството й осъзнава факта, че ефективното управление на процесите, свързани със
сигурността ще доведат не само до ограничаване и недопускане случаи на смърт и сериозни наранявания
на служителите й, вследствие на злонамерени посегателства, кражби и вандалски прояви, но ще има и друг
положителен резултат - ще се намалят финансовите разходи на фирмата и ще се увеличи наличното време
и ресурс за продуктивна служебна дейност в служба на обществото.
               3.5. Лидерство и ангажимент на ръководството 

Ръководството на Тони‘К-Пловдив :
-  Е  мотивирано  и  дава  възможност  на  служителите,  независимо  от  мястото,  което  заемат  в

служебната йерархия и независимо от формите и методите за това, да допринесат за ефективността  на
Систамета за Сигурност( СС), като е декларирало това си схващане в Политиката;

- Гарантира, че политиката и целите са установени чрез СС и са съвместими със стратегическите
за Тони‘К-Пловдив цели;

-  Гарантира наличие на ресурси за СС
-  Гарантира очакваните резултати от СС
- Гарантира насочването и подпомагането на всички свои служители, допринасящи за повишаване

ефективността от СС
-  Осъзнава отговорността си за установяване Политиката на СС.

               3.6. Политика по сигурност
След като са взети предвид направените констатации в анализа на фирма Тони‘К за единна и

дългосрочна  политика  на  СС,  осигуряваща  рамка  за  определяне  на  цели  и  конкретни  намерения  по
сигурността  с  ангажимент  за  спазване  на  дефинирани изисквания  и  за  непрекъснато  подобряване  СС,
ръководството на Тони‘К-Пловдив е утвърдило Политика в тази насока, като:

- Политиката е публикувана на интернет страницата на фирмата
- Разпространена е до всички структури, ведно със заповедта за утвърждаването й;
- Възприета е като съответстваща на предназначението си, съгласно нормативните документи;
Ръководството на Тони‘К-Пловдив счита, че е формирало подходяща рамка за установяване цели

по сигурността и е ангажирало в най-висока степен състава за изпълнението им в унисон с изпълнението и
на преките му служебни задължения, като изявява силна воля да
 гарантира сигурността на собствените си служители;
                 3.7. Отговорности и роли по управление на сигурността

Ролите,  отговорностите и пълномощията на служителите на Тони‘К-Пловдив са дефинирани в
организационната  структура,  длъжностните характеристики,  трудовите договори,  както и цитираните в
настоящия наръчник документи.
               3.8. Компетентност, осъзнаване и комуникация на служителите по СУПБ 

Всички структури на  фирмата и техните служители са  информирани за  цялата  документация,
свързана със СС, а същата е налична за ползуване от тях на интранет страницата й. Те са запознати и са
наясно с Политиката по сигурността, със собствения си принос към ефективността на СС, включително
ползите  от  подобрено  представяне  в  областта  на  сигурността,  както  и  с  последиците  в  случай  на
несъответствие спрямо изискванията на СС и собствената им роля в изпълнието.

Тони‘К-Пловдив спазва определения ред за вътрешна и външна комуникация включително и по
проблемите на СС, като допълнително в тази посока са изготвени заповеди за утвърждаване на Политика
по  СС,  за  извършване  на  вътрешен  одит,  планове  за  въвеждането  на  Политиката  в  изпълнение,  за



провеждане  на  вътрешен  одит,  протоколи  от  решения  на  Работната  група,  определена  със  СУР,  от
прегледи на ръководството, окръжни, разпореждания за свеждане решения на Работната група, определена
със  СУР  по  въпросите  на  охрана  на  сигурността  и  безопасността,  и  др.,  които  съхранява  като
документирана информация.
                3.9. Дейности за адресиране на рискове и възможности  

Планираните контролни дейности в насока СС са детайлно отразени във всички посочени по-горе
документи, а при следващия планов преглед на риск-регистъра ще бъде оценен ефектът от тях в посока
минимизиране риска за служителите и постигнати резултати в овладяването на престъпна обстановка в
региона.

Подобен планов мониторинг,  ще бъде осъществяван в съответствие с определения със СУР ред, а
при нужда и в  случай на възникването на спешни и необратими промени в оперативната обстановка,
свързана с осигуряване на сигурността и/или инциденти със служители, прегледът на риск-регистъра ще се
осъществява извънредно, без да се чака редовния му преглед.
                   3.10. Документирана информация

Същата се създава,  управлява и съхранява съгласно нормативните изисквания в МВР, както и
изискванията на международен стандарт ISO 27 001.

За  улесняване  достъпа  до  нея  от  ползвателите  й-  служителите  на  Тони‘К-Пловдив,  същата  е
систематизирана в рубрика “Сборник материали СС” и публикувана на интранет страницата.
               3.11. Оперативно планиране и контрол

Тони‘К-Пловдив е определила, планирала, внедрила и контролира процеси, за да осигури отговор
на изискванията, определени от международен стандарт ISO 27 001 СС посредством:

- Установяване на критерии за процесите;
- Внедряване и контрол на процесите в съответствие с критериите;
- Поддържане на документирана информация в необходимата степен, за да се постигне увереност,

че процесите са протекли, както е било планирано;
               3.12. Оценка на риска

Фирмата поддържа документиран  процес за  оценка на риска с  цел  неговото идентифициране,
анализиране и оценяване, включително през призмата на СС и процесите, които засягат живота и здравето
на служителите, както и състоянието на собствените й сгради, техника и съоръжения.
               3.13. Подготовка и отговор на извънредни ситуации

Редът за действие в подобни ситуации е регламентиран в план за действия на Тони‘К-Пловдив
при извънредни ситуации и защита от бедствия, при ежегодна  актуализация включително и в частта му
свързана  със  сигурността,  с  цел  -  правилна  оценка  характера  на  подобни  инциденти  и  вземането  на
подходящи  управленски  решения  за  управлението  на  резултатите,  свързани  с  опазване  живота  на
служителите, действуващи при тях.
               3.14. Наблюдение, измерване, анализ и оценка

В съответствие със СС,  ръководството на Тони‘К-Пловдив е определило:
-  Ключови индикатори за представяне;
- Подходящи методи за наблюдение, анализ и оценка, за да се осигурят валидни резултати;
-  Кога резултатите от измерването и наблюдението следва да се анализират и оценят.

                3.15. Разследване на инциденти
В Тони‘К  е установена, внедрена и поддържана процедура за запис, разследване и анализиране на

инциденти по сигурността, които са довели или е възможно да доведат до смърт или сериозни травми на
участниците с цел:

-  Определяне  факторите,  върху които  може да  се  влияе  и/или  контролират  и  които  могат  да
причинят или допринесат за възникването на такива инциденти;

- Идентифициране необходимостта от коригиращи действия по отношение СС;
- Идентифициране възможността от превантивни действия по СС;
- Документиране и съхраняване на резултатите от разследваните СС.



               3.16. Вътрешен одит, преглед от ръководството и подобрение
3.16.1.Вътрешен одит
Тони‘К-Пловдив ще провежда такива одити на планирани интервали, за да установи дали СС:
- Съответства на собствената й политика за сигурност;
- Съответства на изискванията на международен стандарт ISO 27 001.
Процесът ще бъде регламентиран със съответната заповед на директора на областната дирекция, в

която ще бъдат посочени целите, критериите, обхватът - времето, мястото и броят на одитираните звена и
т.н. 
                3.16.2. Преглед на ръководството 

Съгласно собствената си политика за управление на СС ръководството на Тони‘К-Пловдив прави
преглед  на  системата  поне  веднъж  годишно,  за  да  осигури  нейната  приложимост,  адекватност  и
ефективност.

Тези прегледи включват следните входни данни:
 Статут от решения от предишни прегледи;
 Промени във външните и вътрешни въпроси, които са от значение за СС
 Информация относно показателите за УПБ, включително и тенденции в: несъответствията и

коригиращите действия; мониторинга и измерване резултатите от оценката; резултатите от одита;
 Възможности за непрекъснато подобрение.
Резултатите  от  прегледите  на  ръководството  трябва  да  включват  решения,  свързани  с

възможностите за непрекъснато подобрение, постигане целите по безопасност и необходимост от промени
в СС
                3.16.3. Подобрение  

Отговорността за идентифициране на несъответствия и прилагане на коригиращи действия е на
всички служители на фирмата

Откриването на несъответствия и причините за възникването им е отговорност на съответното
длъжностно лице.

Всички  служители  от  дирекцията  са  ангажирани  с  идентифицирането  на  потенциални
несъответствия и са длъжни да ги докладват на ръководството.

При  идентифицирането  на  несъответствия,  коригиращите  действия  се  прилагат  незабавно,
разглеждайки причините, довели до възникването им.

Източник на коригиращи действия са само несъответствията.
Преди  осъществяване  на  коригиращо  действие  относно  СС,  тяхното  възможно  действие  се

оценява.
За всички останали изисквания за управление на безопасност ще се прилагат съответните клаузи

на международен стандарт ISO 27 001.
              4. ГЕНЕРИРАНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СС
               Към момента на изготвянето на настоящия наръчник са генерирани следните документи,
съотносими към СС на Тони‘К-Пловдив:

 Заповед  ..............за  обучение  на  персонала  по  прилагането  на  политиката,  стратегиите  и
принципите.

 Заповед  ................  за  провеждане  на  вътрешен  одит  за  установяване  съответствието  на
въведената в Тони‘К-Пловдив СС 
                                                                           
                                 ИЗГОТВИЛ  Ръководител отдел Сигурност:.........................................

              инж. А.Кьосев
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