ПОЛИТИКА
ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
НА ГОЛЕМИ АВАРИИ В ОТДЕЛ ГСМ,
ДИРЕКЦИЯ „ТРАНСПОРТ И ГСМ” НА
„ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” EАД

„Летище София” ЕАД има отговорността да осигурява качествени услуги на
своите клиенти, като същевременно изпълнява изискванията за опазване на
околната среда и предотвратяване на големи аварии, които могат да произтекат от
изпълняваните от отдел ГСМ, дирекция „Транспорт и ГСМ” дейности по приемане,
безопасно съхранение и зареждане с реактивно гориво (керосин), авиационен
бензин, автомобилни горива (бензин и дизелово гориво) за ведомствената
бензиностанция, дизелово гориво за отопление и течност за антиобледенителна
обработка на въздухоплавателните средства (ВС).
Един от приоритетите в дейността на ръководството на „Летище София” ЕАД
е да провежда обмислена и научно обоснована политика за предотвратяване на
големи аварии.
Целите на тази политика са:


опазване живота и здравето на хората не само на територията на

летището, а и на други обекти, намиращи се в близост;


ефикасно функциониране и непрекъснато подобряване на системата за

управление на мерките за безопасност;


опазване на съоръженията и имуществото на дружеството;



предотвратяване на опасно и трайно замърсяване и увреждане на

компонентите на околната среда;


поддържане на готовността на персонала за реагиране при извънредни

ситуации чрез обучение и регулярни тренировки.
Политиката се основава на следните принципи:


Стриктно

спазване

на

законите,

на

нормативните

и

вътрешно-

ведомствените документи, свързани с осигуряване на безопасна и безаварийна
експлоатация на съоръженията, поддържане на здравословни и безопасни условия

на труд и опазване на околната среда, предотвратяване на аварии и ликвидиране
на последствията от тях;


Съпричастност на целия персонал на отдел ГСМ, дирекция „Транспорт и

ГСМ” към Политиката за предотвратяване на големи аварии;


Поддържане на високо ниво на знания и технически умения на

персонала за безопасна експлоатация на обектите;


Разработка и актуализиране на аварийния план за отдел ГСМ, дирекция

„Транспорт и ГСМ“ в съответствие с реалните рискове от възникване на големи
аварии;


Оценка и анализ на аварии, както и на предотвратените случаи на

аварии;


Използване на натрупания опит на дружеството и най-добрите практики

на сродни предприятия у нас и в чужбина, относно предотвратяване на големи
аварии.
Ръководството на „Летище София” ЕАД поема ангажимента и отговорността да
осигурява всички необходими ресурси за спазване на настоящата политика.
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