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ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ 

Ръководството на дружеството се ангажира със 
спазването на следните принципи: 

1. Да развива дейността си, следвайки политика за намаляване 
риска от големи аварии и ограничаване на последствията от тях, 
като си поставя за цел: 
• предотвратяване на аварии, които могат да причинят вреда на 
хората и околната среда 

• съобразяване със закона и доброволно възприетите по-високи 
стандарти 

• оценяване и докладване на евентуалните аварии и 
предотвратени случаи на аварии 

2. Да развива дейността си паралелно с осъществяване на 
политиката за намаляване на риска от големи аварии и 
ограничаване на последствията от тях, чрез система за 
управление на мерките за безопасност. 

3. Политиката за намаляване на риска от големи аварии и 
ограничаване на последствията от тях е задължение на: 
• всички работещи в предприятието, като това е отразено в 
длъжностните им характеристики и в работните инструкции 

• всички наети от оператора физически и юридически лица, като 
условията за това са вписани в договорите за изпълнение 

4. Да развива дейността си с ангажираност за безопасна 
експлоатация на предприятието. 

5. Да развива дейността си, без да нанася вреда на работещите в 
предприятието, населението и околната среда в района около 
предприятието. 

6. Да опазва околната среда и работи за съхранение на 
екосистемите. 

7. Да търси партньорство за принос към опазване на биологичното 
разнообразие. 

8. Да управлява дейността по опазване на здравето, околната 
среда, безопасността и охраната на труда, както и другите 
бизнес дейности. 

9. Да изгражда фирмена култура, като всички служители на 
Дружеството споделят този ангажимент 

10. Да споделя открито постиженията си в тази насока, търси 
нови пътища и начини за модернизиране и развитие. 

За да осъществи тази политика, както и политиката 
по здравословни и безопасни условия на труд и опазване 
на околната среда ръководството на дружеството: 

1. Ангажира се с постоянни действия за подобряване на въведената 
Система за управление на безопасността и контрол за 
правилното и функциониране. 

2. Внимателно ще избира, обучава и периодично оценява персонала, 
което ще осигурява дългосрочна и устойчива работа. 

 

Политиката е одобрена от Управителния съвет на 08.09.2015 

3. Внимателно ще оценява способностите на всички, работещи 
от наше име, включително партньори, доставчици, 
изпълнители и/или други трети страни. 

4. Ще работи с ясно определени параметри, гарантирайки 
достатъчно ниско ниво на рисковете чрез: 
• редовно оценяване и управляване на промените в 
производствените процеси, оборудването, организацията и 
наличния състав 

• управлявайки риска свързан с нерутинните операции 

5. Ще докладва инцидентите/предотвратените аварии, като ще: 
• предприема необходимите действия, за подобряване на 
работата 

• споделя поуките и учейки се от тях, ще използва 
информацията за коригиращи и превантивни действия 

• изготвя и обновява аварийни планове, подходящото 
оборудване, съоръжения и обучен персонал, ще се стреми да 
предпазва обществеността, околната среда и тези които 
работят за дружеството в случай на авария или инцидент 

6. Ще изгражда систематичен подход при управлението на 
безопасността, охраната на труда и опазването на околната 
среда, с цел осигуряване на пълно съответствие със 
законовите уредби и постоянно подобряване на работните 
стандарти. 

7. Ще определя норми и мерки за подобрение и докладва 
изпълнението им. 

8. Ще изисква от ръководителите на всички нива съпричастност 
към тази политика, ще дефинира безопасността, като 
отговорност на прекия началник, описана в длъжностната му 
характеристика. 

9. Ще изисква от контрагентите, подизпълнителите и всички, 
свързани по някакъв начин с нашата стопанска дейност, да 
изградят висок стандарт на безопасност, дисциплина и охрана 
на труда (безопасност и здраве при работа): да контролират и 
развиват дейността си в съответствие с политиката на 
дружеството. 

10. Ще поощрява безопасните практики, дисциплината и 
индивидуалното самосъзнание при избягване на потенциални 
инциденти, и счита, че всички злополуки могат да бъдат 
избегнати. 

11. Ще извършва задълбочено разследване на всички реални и 
потенциални инциденти, поддържа връзка и уведомява 
заинтересуваните страни. 

12. Ще оценява по този аспект трудовата дейност на всички свои 
служители и съответно ще ги награждава за сигурната и 
безопасна работа. 

По този начин ние се стремим да заслужим доверието на 
своите клиенти, партньори и обществеността, да бъдем 
добри граждани и да допринасяме за развитието на 
икономиката. 
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