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Модел за култура на безопасността на европейския железопътен транспорт 
2.0: Компоненти
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КОНТРОЛ ВЪРХУ 
ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ

РАЗБИРАНЕ НА 
РЕАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ 
НА РАБОТНОТО МЯСТО 

ИЗВЛИЧАНЕ НА ПОУКИ 
ОТ ОПИТА 

ИНТЕГРИРАНЕ НА 
БЕЗОПАСНОСТТА ПО 
СЪГЛАСУВАН НАЧИН 

ОСНОВНИ ПРАВИЛА

МОДЕЛИ НА ПОВЕДЕНИЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРИДАВАНЕ НА 

ОФИЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УКРЕПВАНЕ

ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ



Основни правила по безопасност в железопътния транспорт: Ключови думи

Осъзнаване на риска Условия на труд Анализ Визия за безопасност

Динамична позиция 
Поставяне под въпрос Докладване

Извличане на опит от 
други Вземане на решения

КОНТРОЛ ВЪРХУ 
ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ

РАЗБИРАНЕ НА 
РЕАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ 
НА РАБОТНОТО МЯСТО 

ИЗВЛИЧАНЕ НА ПОУКИ 
ОТ ОПИТА 

ИНТЕГРИРАНЕ НА 
БЕЗОПАСНОСТТА ПО 
СЪГЛАСУВАН НАЧИН 

Устойчивост Сложност на системата Усъвършенстване
Разпределение на 

ресурсите



Основни правила по безопасност в железопътния транспорт: Признаци

Лицата на всички равнища 
избягват самодоволството, 

предизвикват допусканията, 
насърчават и разглеждат 
противоположни мнения.

Физическите лица на 
всички равнища са наясно 

с основните рискове и 
осъзнават своя личен 

принос за безопасността.

Развиване на способност за 
безопасна работа при 
неочаквани ситуации.

Осъзнаване на рискаF1.1

УстойчивостF1.2

Динамична позиция 
Поставяне под въпрос 

F1.3

Организацията признава, че 
условията на труд, например 

сроковете, работното 
натоварване и умората, оказват 

влияние върху безопасното 
поведение.

Организацията отчита, че 
нейните технологии и 

системи са сложни и в тях 
могат да възникнат 

непредсказуеми повреди.

Обичайните и необичайните 
отклонения от очакваните 
резултати от дейността се 
разпознават и докладват. 

Прилагат се мерки за 
установяване и ограничаване на 

организационното мълчание.

Условия на труд F2.1

Сложност на 
системата

F2.2

ДокладванеF2.3

Докладването се анализира 
систематично, за да се 

определят факторите, които 
позволяват организационно 
учене и усъвършенстване.

Обратната информация, 
свързана с безопасността, се 

възприема като възможност за 
подобряване на резултатите и 

се предприемат действия в 
тази връзка.

Организацията активно 
търси възможности за 

учене.

АнализF3.1

УсъвършенстванеF3.2

Извличане на опит 
от други 

F3.3

Организацията 
разработва и въвежда 
визия за безопасност в 

подкрепа на постигането 
на целите на дейността.

Лицата на всички равнища 
са убедени, че 

безопасността и работата 
вървят ръка за ръка.

Безопасността е 
първостепенен приоритет 
при разпределението на 

ресурсите.

Визия за 
безопасност

F4.1

Разпределение на 
ресурсите

F4.2

Вземане на 
решения

F4.3

КОНТРОЛ ВЪРХУ 
ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ

РАЗБИРАНЕ НА 
РЕАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ 
НА РАБОТНОТО МЯСТО 

ИЗВЛИЧАНЕ НА ПОУКИ 
ОТ ОПИТА 

ИНТЕГРИРАНЕ НА 
БЕЗОПАСНОСТТА ПО 
СЪГЛАСУВАН НАЧИН 



Културни фактори за успех: Ключови думи

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРИДАВАНЕ НА 

ОФИЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УКРЕПВАНЕ

Работа в екип и 
сътрудничество

Роли и отговорности Комуникация
Водеща роля чрез 

даване на пример

Междуличностни 
ценности

Организационна 
структура

Управление на 
компетентността

Действия на 
ръководството

Взаимоотношения с 
регулаторните органи

Системи на 
организацията

Междуличностни 
умения

Експертни познания по 
отношение на човешките и 
организационните фактори



Културни фактори за успех : Признаци

За да се работи безопасно, се 
насърчава сътрудничество в 

рамките на различните 
организации и между тях.

Ролите, отговорностите и 
правомощията се разбират и 

приемат.

Информацията за безопасността 
се споделя открито в рамките 
на различните организации и 

между тях.

Ръководителите 
проявяват поведение, 

което определя стандарта 
за безопасност.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРИДАВАНЕ НА 

ОФИЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УКРЕПВАНЕ

Работа в екип и 
сътрудничество

E1.1

Доверието, уважението и 
откритото отношение са част 

от организацията и са 
характерни за 

междуорганизационните 
отношения на всички 

равнища.

Организационните 
структури подкрепят 

устойчиво и безопасно 
изпълнение.

Управлението на 
компетентностите 

гарантира наличието на 
работна ръка с познания 

и опит.

Ръководството гарантира, че 
стимулите, санкциите и 

наградите укрепват 
поведението и резултатите, 

което подпомага постигането 
на визията за безопасността.

Съществуват здрави 
взаимоотношения с 

регулаторния орган и се 
гарантира, че отговорността по 
отношение на безопасността се 

носи от самата организация.

Процесите, 
инструментите и 
документацията 

подкрепят устойчивото и 
безопасно изпълнение.

Систематично се развиват 
лидерски и нетехнически 

умения в областта на 
безопасността.

При планирането и 
извършването на промени 

систематично се разглеждат 
човешките и 

организационните фактори, 
включително челния опит.

Роли и 
отговорности

E2.1 КомуникацияE3.1
Водеща роля чрез 

даване на пример
E4.1

Междуличностни 
ценности

E1.2
Организационна 

структура
E2.2

Управление на 
компетентността

E3.2
Действия на 

ръководството
E4.2

Взаимоотношения с 
регулаторните органи

E1.3
Системи на 

организацията
E2.3

Междуличностни 
умения

E3.3
Експертни познания по 

отношение на човешките и 
организационните фактори

E4.3



Making the railway system work better for society.

Discover our job opportunities on era.europa.eu

Follow us on             ERA_railways
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