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П О Л И Т И К А 

за здраве и безопасност при работа  

 
Политиката за здраве и безопасност при работа (ЗБР) на Държавно предприятие 

„Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД)  е ориентирана към постигане на най-високи 

изисквания по ЗБР в дейността на предприятието. Чрез прилагане на най-добрите практики и 

управление на рисковете в тази област могат да се предотвратят злополуки и професионални 

заболявания. Висшето ръководство си е поставило за цел да повишава резултатността на 

предприятието по ЗБР с активното участие и консултации със служителите и техните 

представители, предприемайки всички законосъобразни и икономически обосновани мерки за 

предотвратяване на свързани с работата наранявания и заболявания. Всички дейности, 

извършвани от ДП РВД са съобразени както с действащото законодателство в областта на ЗБР, 

така и с другите вътрешни и международни изисквания за ЗБР, приети от ръководството на 

предприятието.   

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” е решено да постигне най-

високи стандарти по безопасност и здраве при работа във всяка област на дейността си, чрез 

следните  

ЦЕЛИ ПО ЗБР 

• Организиране и планиране на дейността на предприятието чрез внедряване на системи за 

работа, съхраняващи безопасността и здравето на всички служители и други лица, които могат да 

бъдат засегнати от извършваните от предприятието дейности и услуги. 

• Осигуряване и поддържане на безопасни и без риск за здравето работна среда и работни 

места със съответстващи съоръжения и условия за пълноценна работа и първа помощ на 

служителите. 

• Запазване на устойчива работоспособност на служителите чрез профилактика на умората 

и стреса при работа. 

• Премахване или модифициране на причиняващите стрес условия на труд и намаляване 

неблагоприятното им влияние върху здравето и благополучието на работещите, както и 

приспособяване на промените в работната среда към техните индивидуални характеристики. 

• Осигуряване на достатъчна информация, инструкции, обучение и наблюдение, за да 

могат всички служители на ДП РВД да осъзнават опасностите и управляват риска в работата, 

извършвайки дейностите си отговорно и безопасно. 

• Осигуряване на условия, които да насърчават включването на работещите или съответно 

техните представители в разработването и внедряването на ефективни мерки за осигуряване на 

тяхната безопасност и здраве при работа. 
 
Политиката по ЗБР се преглежда периодично, поне веднъж годишно, за да се гарантира, че 

тя и целите по ЗБР са актуални, адекватни и подходящи. 
Генералният директор на ДП РВД поема отговорност за комуникиране и прилагане на 

политиката по ЗБР на всички управленски и оперативни нива, както и за осигуряване на ресурси 
за постигане на целите по ЗБР, и за постоянно подобряване на сертифицирана Система за 
управление на ЗБР, в съответствие със стандарта ISO 45001.  
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