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Борда на директорите официално обявява Политиката за качество, околна среда,  здраве 

и безопасност при работа, за да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала 

на „ЕЛ БАТ” АД. 

Настоящата политика изразява виждането на ръководството за бъдещото развитие и 

усъвършенстване на организацията и е основен инструмент за реализирането на стратегията, 

визията и мисията на дружеството. 

Чрез внедряване,  прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на системата за 

управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа съгласно 

изискванията на ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, ние се стремим към: 

Удовлетворяване на изискванията на клиентите и други заинтересовани страни, 

опазване на околната среда и грижа за здравето и безопасността при спазване на 

приложимите законови и нормативни изисквания към продуктите и услугите ни. 

Водената от нас политика се гради на няколко основни принципа: 

 лоялност към Дружеството и клиентите; 

 екипност; 

 професионализъм при рeшаване на възложените задачи. 

В съответствие с така обявената ПОЛИТИКА, стратегията на ръководството е 

изграждане на фирмена култура в синхрон с мисията на дружеството, насочена към:   

 Непрекъснато  подобряване  качеството  на предлаганите продукти и услуги, 

условията на труд и въздействието от аспектите върху околната среда. 

 Организиране и планиране на дейността на Дружеството чрез внедряване на системи 

за работа, опазващи околната среда, съхраняващи здравето и безопасността на всички 

наши служители и заинтересовани страни, които могат да бъдат засегнати от нашите 

дейности, услуги или продукти. 

 Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията както на 

клиентите така и на персонала, с цел предлагане на подходящи продукти и работни 

условия.  

 Управление на дейностите и ресурсите като процеси, което ще осигури 

визуализиране на взаимовръзките между тях, подобряване на екипната среда и 

повишаване на финансовите резултати. 

 Ефикасно управление на взаимосвързаните процеси чрез осигуряване на 

непрекъснати подобрения и чрез осигуряване и поддържане на безопасна, 

здравословна и отговаряща на всички изисквания работна среда.  

 Удовлетворяване на потребностите на персонала чрез оценяване на неговите знания 

и умения, осигуряване на подходящо обучение за поддържане на квалификацията и 

стимулиране на неговата творческа активност.  

 Установяване и усъвършенстване на взаимноизгодни взаимоотношения с одобрените 

доставчици. 

 Осигуряване и проверка изпълнението на ангажиментите относно  качество, ОС, 

ЗБУТ през определени интервали от време. 

 Осигуряване на достатъчна информация,  консултиране и участие на работниците, 

инструкции, обучение и наблюдение за да могат всички наши работници да 

осъзнават опасностите и риска в работа и отговорно и безопасно да извършват 

дейностите си. 

 Стремеж без професионални заболявания, тежки злополуки, наранявания и други 

инциденти, чрез организирано превантивно управление. 

 Регистриране и разследване на всеки инцидент, злополука и професионално 

заболяване, като аргументираните решения и предприетите мерки бъдат широко 

разпространявани и внедрени за понижаване рисковете на работното място. 
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 Използване на оценка на риска като основен инструмент за решаване проблемите на 

безопасността и здравето при работа. 

 Насърчаване и съдействане за опазване на околната среда и предотвратяване на 

замърсяването като прилагаме най-добрите техники, за да постигнем това в баланс 

със социално икономическите потребности. 

 Активно участие във възстановяване на щети и предотвратяване на рискове за 

околната среда свързани с нашата дейност. 

 Преработване, рециклиране или оползотворяване на отпадъци.  

 Стремеж към разумното и ефикасно потребление на ресурси – вода, енергия, 

суровини и материали. 

 Поддържане  висока степен на контрол на процесите и минимизиране въздействията 

на вредни вещества във въздуха, водите и почвите. 

 Идентифициране  аспектите на ОС, рисковете за здравето и безопасността при 

закупуване и/или използване на стоки, съоръжения и услуги, и уведомяване на 

доставчиците и контрагентите за съответните ни изисквания в процеса на подбора 

им. 

 Осигуряване на надеждна комуникация по всички аспекти на околната среда, аспекти 

на здравето, условията на труд и безопасността при работа между ръководство и 

работници. 

 Спазване на приложимата нормативна уредба за здравословни и безопасни условия 

на труд и околна среда, привеждайки изцяло политиката на дружествата в 

съответствие с политиката по качество, ОС и ЗБУТ на Република България и 

своевременно откликвайки на настъпващи промени. 

 Отчитане  нежеланите събития като предизвикателство непрекъснато да правим 

подобрения, благоприятни за цялата организация  

 Провеждане на  мерки за непрекъснато подобряване на интегрираната системата за 

управление чрез прилагане на постулатите на цикъла “планиране, осъществяване, 

проверка и действие”. 

Следвайки нашите принципи, ние си поставяме годишни цели в подкрепа на тази 

политика и ги преразглеждаме периодично. Във всички аспекти на нашата дейност ние се 

ангажираме с добруването на нашия персонал, клиентите ни и обществото, като стремежът 

ни е  непрекъснато да ги подобряваме в съответствие с най-добрите практики. 

Д Е К Л А Р И Р А М E : 

Личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите финансови и 

човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на  интегрираната 

системата за управление съгласно изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015  и ISO 

45001:2018.  

Да осъществявамe преглед на целите по качеството, опазване на околната среда, 

здравето и безопасността при работа  и оценявам степента на постигането им.    

Да осъществявамe периодично преглед на политиката за да се осигури нейната 

непрекъсната приложимост за дружеството. 

 Да насърчавамe и участвамe в изграждане на култура на безопасно поведение чрез 

следване и изпълнение на тази политика 
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