
	

 
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по проект 
BG05M9OP001-1.008-1568 “Подкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в "ГОПЕТ ТРАНС" 

ЕООД“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  "ГОПЕТ ТРАНС" ЕООД  и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган.	

 
ПОЛИТИКА ПО ЗБУТ 

на  
„ГОПЕТ ТРАНС” ЕООД 

 
Политиката по здраве и безопасност на „ГОПЕТ ТРАНС” ЕООД е насочена към 
всички дейности, процеси, работни места и работно оборудване за поддържането и 
непрекъснатото усъвършенстване на здравословна и безопасна работна среда при 
спазване на следните принципи: 

 Непрекъснато подобряване условията на работа чрез свеждане до 
минимум рисковете за персонала и други заинтересовани страни, които биха 
могли да бъдат изложени на риск за здравето и безопасността им;  

 Ангажимент за прилагане на действащите нормативни и други 
изисквания по отношение на здравето и безопасността при работа; 

 Предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания, 
наранявания и щети, свързани с възникването на инциденти и извънредни 
ситуации, чрез поддържане на високо ниво на готовност за реагиране при 
бедствия, аварии и катастрофи, както и прилагане на най-съвременни 
технологии, когато това е възможно и икономически целесъобразно; 

 Мониторинг и измерване на основните характеристики на процесите 
и дейностите, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд; 

 Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната 
отговорност на лицата, имащи отношение към осигуряването на здравословни и 
безопасни условия при работа; 

 Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол 
на здравословните и безопасни условия при работа и всички заинтересовани 
страни при решаване на проблемите, свързани с осигуряването на тези условия. 
 
Ръководството на „ГОПЕТ ТРАНС” ЕООД призовава целия персонал на фирмата 
да спазва и прилага тези принципи и да изхожда от тях при изпълнение на 
ежедневните задължения в процеса на работа. Ръководството декларира своята 
отговорност за реализиране на обявената политика и готовността си да я 
преразглежда и актуализира периодично, така че да бъде адекватна и подходяща 
за организацията. 
 
Дата: 30.11.2017 г.      Управител:   
       / Петър Петров /	
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