ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА Р. ДУНАВ”
ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО
Стратегическата цел на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав” е да осигури провеждането на
единна държавна политика в областта на проучването, поддържането и развитието на условията за
корабоплаване в българския участък на р. Дунав в съответствие с международните ангажименти на Р България
съгласно Дунавската конвенция и за покриване нуждите на националната икономика и транспортната система.
Ръководството на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав” определя своята политика по качество
като стремеж към постоянно подобряване на качеството на предлаганите административни и технически
услуги чрез висок професионализъм, висока култура на административното обслужване и взаимодействие с
другите органи на изпълнителната власт, за удовлетворяване потребностите и очакванията на обществото във
връзка с функционалните отговорности на Агенцията, определени в ЗМПВВППРБ, Закона за водите,
Устройствения правилник на агенцията и другите международни и национални нормативни документи.
За постигане на обявената политика и документирана информация по качеството, ръководството на
ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав” поставя следните общи цели по качеството:

постоянно подобрение ефективността на системата за управление на качеството в съответствие
със стандарта БДС EN ISO 9001:2015;

подобряване управлението на персонала за осигуряване на нужната компетентност, мотивация
за осъзнаване на значението и важността на извършваната от служителите дейност, повишаване на тяхната
квалификация и инициативност;

усъвършенстване дейността по осигуряване и поддържане параметрите на корабоплавателния
път за безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав като воден път с международно
значение кл. VІІ/съгл. Резолюция 22, 29 и 30 на Работната група по вътрешен воден транспорт към ЕИК на
ООН и препоръките на Дунавската комисия/;

подобряване качеството на събиране и разпространение на документираната информация за
състоянието на корабоплавателния път и хидрометеорологичния режим на реката;

подобряване качеството на хидроложките и хидроморфоложки проучвания, обработката и
използването на данните от тях за целите на безопасността на корабоплаването;

усъвършенстване процесът по издаване и контрол на разрешителните за ползване на воден
обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав;

усъвършенстване дейността по организацията и готовността за действие при бедствия и аварии
(замърсявания, ледова обстановка, наводнения и др.);


поддържане на корабния парк в добро техническо състояние;


подобряване качеството на извършвания мониторинг на количеството на водите на р. Дунав, в
т.ч. поддържане и развиване на мрежа за мониторинг и създаване и поддържане на специализирани бази данни
и карти за р. Дунав;

подобряване управлението и ускоряване реализацията на проекти, финансирани със средства на
Европейския съюз;

определяне, оценяване и наблюдение на различните видове рискове, които могат да повлияят
върху постигането на стратегическите и оперативните цели в ИА ППД и съответно въвеждането на
необходимите контролни дейности за ограничаване на тяхното въздействие до нормално равнище.


Като Изпълнителен директор на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав” декларирам и
поемам пълната отговорност за адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и
гарантирам необходимите условия за стриктно спазване изискванията на Системата за управление
на качеството.
Гр. Русе
01.05.2016г.
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