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Безопасността е спазване на правила и постоянна лична отговорност. Всеки
от нас трябва да може да се прибере в края на работния ден, без да е
претърпял инцидент или да са му причинени вреди по никакъв начин.

1. Аз се грижа за
своята
безопасността и
безопасността
на всички около
мен.

2. Аз вземам
незабавни мерки и
сигнализирам за
всички опасни
ситуации.

3. Аз не
превишавам
разрешената за
движение
скорост.

4. Аз винаги
използвам лични
предпазни
средства.

5. Аз спазвам
инструкциите по
безопасност за
моята работа.

6. Аз спазвам
знаците,
предупрежденията
и аварийните
сигнали.

7. Аз стоя далеч
от опасните
зони на
работещо
оборудване.

8. Аз работя само с
подходящите
инструменти.
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Моля прочетете този информационен лист, за да се запознаете с общите правила по безопасност и
ограниченията, задължителни за спазване на територията на летище Бургас/Варна. Не забравяйте, че
неспазването на установените правила може да доведе до инцидент, забрана за достъп до
определени зони, имуществена санкция или административно наказание.
“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД (ФТСЕМ АД) е летищен оператор на граждански летища
за обществено ползване Бургас и Варна, които обслужват международни и вътрешни превози, както и
осъществява дейности по наземно обслужване - обслужване и осигуряване на въздухоплавателни
средства (ВС), товарене и разтоварване на багажи, товари и поща.
1.

Разрешената максимална скорост за движение на територията на летището е 30 км/ч, при
задължително спазване на всички поставени пътни знаци и знаците и сигналите за безопасност и
здраве при работа. Движението в зоните с ограничен достъп (ЗОД) се разрешава само след
обучение по правилата за движение, положен изпит и издадено удостоверение.
2. Паркирането е разрешено само в обозначените за целта зони.
3. Не се разрешава допирането до работно оборудване, въртящи се части на машини и
съоръжения, возенето върху работещи ленти за багаж.
4. Не се разрешава допирането до електрически системи и устройства и влизането в помещения с
електрическо оборудване.
5. Не се разрешава стоенето в близост до работните зони на самолетообслужващата техника.
6. Всички служители и фирмени превозни средства на външни фирми и организации, опериращи в
зоните с ограничен достъп (ЗОД) на летището трябва да притежават валидни пропуски.
Пропускът е личен и не се предоставя за ползване от трети лица.
7. Носенето на пропуск във всички ЗОД е задължително. Пребиваването на посетители в тези зони
е разрешено само, ако са придружавани от оторизиран за това служител на ФТСЕМ АД.
8. Тютюнопушенето е забранено на перона, на борда и в салоните на ВС, в ремонтните
работилници, в обществените зони на пътническите терминали и в административните сгради.
Тютюнопушенето е разрешено само в специално обозначените за целта зони на открито,
снабдени с огнеупорни пепелници.
9. Строго се забранява употребата на алкохол и други упойващи вещества в ЗОД, както и в
превозни средства и ремонтни работилници. Лицата не могат да влизат в горе упоменатите зони
пеша или с превозно средство, ако са под влияние на алкохол или упойващи вещества.
10. При подаване на звуков сигнал от сирена на пожароизвестителната система, посетителите са
длъжни да следват инструкциите на придружителя си и да се отправят към указания сборен
пункт. Сборните пунктове са обозначени със знаци и се намират на паркингите на обществената
зона.
11. В случай на пожар, незабавно да се уведоми летищната противопожарна служба на вътрешен
телефон за летище Варна 3333 (от мобилен: 052573333), за летище Бургас телефон 5333 (от
мобилен: 056870333).
12. При увреждане на здравето да се потърси квалифицирана лекарска помощ на вътрешен
телефон за летище Варна 3467 (от мобилен: 052573467), за летище Бургас телефон 5236 (от
мобилен: 056870236).
13. Всички отпадъци трябва да бъдат изхвърляни/събирани в зависимост от вида на отпадъка в
предназначените и обозначени за това съдове (кошчета за разделно събиране, контейнери,
преса за отпадъци, големи съдове за отпадъци). Забранено е изхвърлянето или оставянето на
отпадъци на нерегламентирани места на територията на целия комплекс.
14. Приканваме посетителите да докладват за опасни условия на труд или опасно поведение, които
са забелязали на своя придружител.
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________________________________________________________________________________________________________________
За удостоверяване провеждането на начален инструктаж и запознаване с общите правила:
Име, презиме, фамилия, длъжност: ………………………………………………………... Подпис: ……………
Дружество/Организация: …………………………………………………………………………….........................
Цел на посещението: …………………………………………………………………………………………………...
Дата: ……………………..
Настоящият документ се подписва на основание на Наредба РД 07-2/2009 г., чл. 11, ал.6
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