
 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТ, ОПАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ 

ЖИВОТ НА МОРЕ И  ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

“Пилотска станция Варна – П”  ЕООД е създадена да удовлетворява една насъщна 
потребност в морското корабоплаване – безаварийно и безопасно пилотиране на 

корабите през сложните в навигационно отношение крайбрежни подходи от открито 
море  до надежден кей или котвена стоянка и обратно. 

 

Единственият път за удовлетворяване на растящите клиентски изисквания 
е пътят на устойчиво повишаване и доказване на качеството на пилотската услуга. 

 
 “Пилотска станция Варна-П” ЕООД заявява своята политика по качество, 

безопасност и опазване на околната среда 

както следва: 
 

“Пилотска станция Варна-П” ЕООД   осигурява качествена и безаварийна 

пилотска услуга  на морското корабоплаване с оглед опазване на човешкия живот и 

околната среда в района под юрисдикцията на Дирекция „ Морска Администрация 

„ Варна и в съответствие с международните стандарти  

 

В своята политика “Пилотска станция Варна-П” ЕООД: 
 

-влага виждането за своята мисия 

да бъде надежден партньор на всички участници в морското корабоплаване в 
отговорния район 

-прилага своя подход 

 поддържане  и непрекъснато подобрение на Интегрирана документирана система по 
управление на качество, безопасност, безаварийност, опазване на човешкия живот на 

море и опазване на околната среда съгласно ISO 9001:2015 и ISPO Code 
 

-преследва своите цели 

Поддържане на нулево ниво на несъответствие на пилотската услуга и осигуряване 

на безопасно и безаварийно корабоплаване  чрез: 

 

 изпълнение на изискванията на нормативните документи, които управляват и 

регулират пилотската дейност в Република България; 

 поддържане на високо професионално ниво по линия на обучение на пилотите и 

информация за навигационните изменения в района; 

 активно взаимодействие с технологично подчинени доставчици на услуги и 

контрагенти; 

 добра координация между всички пряко и косвено заинтересованите  страни в 

пилотския процес; 

 непрекъсната поддръжка на добро технологично състояние на  пилотските катери и 

автомобили; 

 осигуряване на добра и надеждна логистика. 

 
В качеството си на Управител на “Пилотска станция Варна – П”  ЕООД се ангажирам 
да осигуря подходящи условия и ресурси за ефикасното функциониране на 

Интегрираната система по управление, с цел изпълнение на дефинираната “Политика 
по качество, безопасност, опазване на човешкия живот на море и околната среда “ и 

поетите задължения към нашите клиенти и заинтересовани страни.                              
УПРАВИТЕЛ 

Цвятко Първанов 


