
ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА 
ТРУД НА “ГИП”ЕООД 

Ръководството на фирма „ГИП”ЕООД си поставя като главна цел непрекъснатото 
подобряване на дейностите по осигуряването на здравословни и безопасни условия при 
изпълнение на задачите в дейността на дружеството, както и прилагане на съответните 
законодателни и нормативни изисквания. 

 Ръководството осъзнава, че декларирането и прилагането на ясна Политика за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд , поддържана от целия персонал, 
е неразделна част от цялостната система за управление на дружеството. 
  Определянето на мерките за непрекъснато подобряване на  безопасността и здравето 
при работа са насочени към запазване на живота, здравето и работоспособността на 
персонала, повишаване на неговото благополучие и удовлетвореност. 
  Тази политика е насочена към всички дейности, процеси, работни места и работно 
оборудване за поддържането и непрекъснатото усъвършенстване на здравословна и 
безопасна работна среда за всички служители на фирмата при спазване на следните 
принципи: 

 На база на изготвената оценка на риска и в съответствие с рисковете и опасностите за 
здравето, Ръководството на Дружеството поддържа и прилага ясна Политика, доведена 
до знанието на всички служители, която е на разположение на всички заинтересовани 
страни; 

 Непрекъснато подобряване условията на труд чрез намаляване до минимум рисковете 

за персонала и други заинтересовани страни, които биха могли да бъдат изложени на 

риск за здравето и безопасността, свързани с дейности, процеси и продукти на 

организацията; 

 Ангажимент към спазване на правните и доброволно възприети изисквания по 

отношение на здравословните и безопасни условия на труд, имащи отношение към 

дейности, процеси, работни места, работно оборудване и продукти на организацията; 

 Предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания и наранявания, свързани с 

възникването на инциденти и извънредни ситуации, чрез поддържане на високо ниво 

на готовност за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи; 

 Намаляване на риска от заболявания, злополуки и инциденти на работното място чрез 

приемане на общи и конкретни цели и програми; 

 Запазване устойчивата работоспособност на работници и служители, профилактика на 

умората и стреса при работа и увеличаване на производителността на труда; 

 Прилагане на най-добрите налични техники, когато това е възможно и икономически 

целесъобразно; 

 Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, 

свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд; 

 Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към 

осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд; 

 Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на здравословните 

и безопасни условия на труд и всички заинтересовани страни при решаване на 

проблемите свързани с осигуряването на тези условия. 

 Ръководството на “ГИП”ЕООД поема ангажимента да поддържа Политиката, така че тя 
да е адекватна и подходяща за прилагане в дейностите на Дружеството. 



 Ръководство на “ГИП”ЕООД  счита, че това е отговорност, както за ръководството, така 

и за всеки, който изпълнява каквато и да е дейност във фирмата. Дружеството осигурява 

необходимите ресурси и техническа компетентност на всички наети работници и специалисти 

за осъществяването на техните отговорности по БЗР. Отговорните в дружеството лица за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд инструктират, обучават и 

контролират целия нает персонал. Успешното прилагане на политиката на дружеството изисква 

пълна отдаденост и индивидуално съгласие на всеки работещ за:  

 предприемане на подходящи мерки за безопасност и здраве при работа, както лично за 

себе си, така и за останалите лица, които могат да бъдат засегнати от техните действия 

по време на работа;  

 да сътрудничат на дружеството или на компетентните лица, ако това е необходимо, за 

да дадат възможност на всеки да спазва своите задължения.  

Политиката на дружеството се провежда с оглед осигуряване и поддържане на безопасна 

работна среда, без рискове за здравето и адекватна на изискванията за социална осигуреност. 

Неотстъпното провеждане на политиката по здравето и безопасността при работа и 

изпълнение на поставените цели са задължение и отговорност на всички работещи в „ГИП” 

ЕООД, независимо каква длъжност заемат.  

Ръководството на „ГИП” ЕООД е убедено, че персоналът ясно осъзнава ролята на здравето 
и безопасността при работа за развитието и успеха на дружеството и е уверено, че всеки, 
съобразно своите права, отговорности и лични възможности, допринася за поддържане и 
непрекъснато подобряване на системата. 
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