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ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 

Осигуряването на безопасност и здраве при работа е един от основните приоритети на  
ЕЙ БИ СИ УИНД ФАРМ ООД И ЛОНГ МАН ООД при изграждането и поддържането на 
ветрогенератори , които се стремят към: 
 интегриране на дейността по осигуряване на безопасност и здраве във всички дейности 

на фирмата; 
 осигуряване на адекватни ресурси за осъществяване на целите на политиката; 
 осигуряване на доставка на суровини и материали, отговарящи на изискванията за 

безопасност; 
 поставяне управлението на безопастносгга и здравето при работа като първостепенна 

отговорност на всички ръководители отгоре до долу; 
 осигуряване безопасност на лицата, посещаващи предприятието; 
 осигурява наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и 

дейностите, имащи значимо въздействие върху безопасността и здравето при 
работа; 

 проверка на оценката на риска, обсъждане/оценяване на всички необходими допълнителни 
мерки за контрол и как това ще се отрази на прилаганите мерки и процедури; 

 осигуряване необходимо и достатъчно популяризиране на политиката, за да бъде 
разбрана, прилагана и поддържана на всички нива, чрез нагледни материали, обучение на 
персонала, личен пример; 

 поддържане на здравословна работна среда и добър микроклимат във фирмата; 
 предотвратяване на нараняванията и заболяванията и непрекъснато подобряване в 

управлението и изпълнението на здравословни и безопасни условия на труд; 
 преглеждане периодично на условията на труд и работната среда; 
 разследване и регистриране на всеки инцидент, злополука и/или професионално 

заболяване, с оглед последващ анализ и предприемане на мероприятия и мерки за 
превенция срещу повторната им поява; 

 осигуряване на достатъчна информация, инструкции, обучение и наблюдение, с цел да се 
осигури, че всеки служител съзнава опасността при изпълнение на работните си 
задължения и отговорността да извършва работата си безопасно през цялото време;  

 осигуряване на всички ресурси (финансови, кадрови и материални), необходими за 
прилагането на политиката по безопасност и здраве при работа е с висок приоритет. 

 спазване на нормативните изисквания на съответното законодателство и другите 
изисквания приети от организацията, свързани с нейните опасности по здравословни и 
безопасни условия на труд; 

 непрекъснато подобряване на управлението и резултатността по ЗБР. 
 осигуряване активното участие на работещите; 
 периодичен мениджърски преглед на политиката и системата за управление на 

безопасността и здраве при работа с оглед по-нататъшно подобряване. 
    При разработването на фирмената политика за безопасност и здраве при работа 
съществено внимание заслужава оценката на всяко работно място още при проектирането, 
начините на избор на приоритетни действия и прилагане на мерки, на базата на превенция на 
риска. 

Ръководството на ЕЙ БИ СИ УИНД ФАРМ ООД И ЛОНГ МАН ООД се ангажира 
непрекъснато да усъвършенства условията на труд и запазването на здравето и 
работоспособността както на своите служители, така и на всички външни посетители 
намиращи се на територията на фирмите. Ръководството декларира, че настоящата 
политика ще бъде разгласена сред всички хора работещи под управлението на организациите 
и ще бъде на разположение на заинтересованите страни. 

Системата се инспектира и оценява ежегодно за ефикасност и адекватност по 
отношение на всички нормативни изисквания с цел непрекъснато подобряване. 

Системата за управление на безопасността и здравето при работа е разработена, 
въведена и сертифицирана в съответствие с международния стандарт БДС EN ISO 
45001:2018  и отговаря на изискванията на националното законодателство. 
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