
 
 

Политика „Безопасност и защита на здравето при работа” 
 

Фирма КОСТАЛ разработва и произвежда предимно електронни и електромеханични компоненти, 
предназначени за автомобилната промишленост. Както КОСТАЛ не прави компромис с безопасността и 

надеждността на продуктите си, така това важи и за безопасността на работата на служителите. 
Ръководството на фирмата е наясно, че всички дейности, свързани с този вид производство оказват пряко 
или непряко влияние за възникване или съществуване на различни опасности, от които произтичат рискове 

за работниците, ангажирани в реализацията на отделните процеси.  
Най-важните рискове са придвижването на манипулационни мостри и работници по общите пътеки, 

евентуалният контакт с инжекционните преси, поддръжката и монтажът на високоспециализирани машини и 
устройства. 

Нашата компания твърдо застава зад активната защита на здравето на всичките ни служители и се 
ръководи във всички дейности от следните принципи: 

 
Отговорност  

Отговорността за безопасността и защитата на здравето, както и непрекъснато оптимизиране на системата 
за Безопасност и защита на здравето при работа (БЗЗР) в нашата компания се счита за също толкова 

важна област, колкото са всичките й икономически дейности. 
 

Анализ на инвестиционните намерения и производствените процеси    
Ръководството на компанията следи за анализа на новите инвестиции и нововнедрените процеси  от гледна 
точка на тяхната безопасност и минимизация на рисковете с оглед на БЗЗР. По същия начин се оценяват и 

съществуващите процеси. 
 

Анализ на рисковете и възможните опасности  
Всички отдели на компанията търсят и анализират евентуални опасности, от които биха произтекли рискове 
при работата на отделните работни места. Фирма КОСТАЛ се ангажира да предприема нови мерки, които 

напълно да изключат тези рискове или да ги сведат до минимум. 

 
Анализ на възникналите професионални наранявания и заболявания   

Компетентните отдели на фирмата, които се занимават с безопасността и защитата на здравето при работа 
и с превантивните мерки, едновременно с това извършват анализ на възникналите или потенциалните 

наранявания, удари, заболявания или аварийни ситуации и излизат с предложение за умерени мерки, които 
да предотвратят повторението им и да ги избягнат навреме. 

 
Непрекъсната оптимизация  

Компанията непрекъснато оптимизира внедрената система за управление на БЗЗР, редовно я проверява и 
поддържа. След постигане на дългосрочните цели, си поставя нови и държи на тяхното изпълнение. 

 
Нашата работна сила  

Въвеждаме система за управление на БЗЗР във всички дейности и нива на управление на компанията. 
Стараем се при служителите си да достигаме максимално ниво на информираност и отговорност в 

областта на БЗЗР.  
 

Комуникация и консултация със заинтересованите страни и спазване на легислативните наредби  

 Ръководството на компанията създава условия за комуникация с органите на държавната администрация, 
специализираните организации в областта на БЗЗР, съюза на служителите и другите заинтересовани 
страни, така че непрекъснато да се оптимизират работните условия и да се минимизират рисковете до 

приемлива степен. 
Ръководството на компанията се ангажира да покрива изискванията на легислативните наредби, заповеди 

и решения на институции, свързани с безопасността и защитата на здравето, като свой минимален 
стандарт.  
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