
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1072/
„Безопасен труд - гаранция за успех”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА БЕЛЛА СТИЛ АД

Ръководството  на "БЕЛЛА  СТИЛ"  АД се  стреми  към  непрекъснато  усъвършенстване
условията на труд и запазване здравето и работоспособността,  както на своите служители,
така и на всички външни посетители намиращи се на територията /работните площадки/ на
организацията, чрез планиране, контролиране и документиране в съответствие с изискванията
на всички дейности и ресурси, които имат отношение към здравословните и безопасни условия
на труд.

В  рамките  на  възприетите  принципи  по  безопасност  и  здраве,  Ръководството  поема
следните ангажименти:

1. Стриктно  спазване  на  изискванията  на  приложимото  законодателство  и  другите
изисквания приети от организацията, свързани с нейните опасности по ЗБУТ.

2. Предотвратяване  на  нараняванията  и  заболяванията  и  непрекъснато  подобряване  в
управлението и изпълнението на ЗБУТ.

3. Установяване  и  поддържане  на  най-добри  практики  за  управление  на  процесите  и
приемане на цели и програми, с което да се гарантира контрол на съществуващите и
предотвратяване на появата на нови рискове за здравето и безопасността на персонала
и други заинтересовани страни.

4. Поддържане на високо ниво на готовност за реагиране при извънредни ситуации, с цел
предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания и нараняване на персонала
в случай на бедствие и авария.

5. Осигуряване на достъп и информация до политиката, целите и програмите по ЗБУТ.

6. Преглед през определени интервали на политиката, общите и конкретни цели по ЗБУТ.

Ръководството,  в  лицето  на  Изпълнителният  директор,  официално  декларира  своя
ангажимент  към  разработване,  внедряване  и  ефикасно  функциониране  на  Системата за
управление на ЗБУТ, в съответствие с политиката и целите на дружеството и изискванията на
стандарта OHSAS 18001:2007.

Ръководството  носи  отговорност  за  огласяване,  разбиране,  прилагане  и  развитие  на
Политиката по здравословни и безопасни условия на труд и за осигуряване на необходимите
човешки, материални и финансови ресурси за постигане на целите на дружеството.

Ръководството е убедено,  че персоналът на дружеството ясно осъзнава  своята роля за
спазване  на  изискванията  по  ЗБУТ и  е  уверено,  че  всеки  съобразно  своите  правомощия,
отговорности и компетентности ще допринесе за изпълнението и развитието на  Политиката и
целите на дружеството.

Ръководството  се  ангажира  систематично  да  провежда  прегледи  на  системата  за
управление на здравословните и безопасни условия на труд, за да оценява съответствието й с
изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007, да проверява дали системата функционира
ефикасно, както и да открива възможности за нейното непрекъснато подобряване.

Като Изпълнителен директор ДЕКЛАРИРАМ:

личното си участие и поемам отговорност за спазване на залегналите в обявената Политика
принципи  и  задължавам  персонала  на  дружеството  да  изпълнява  своите  отговорности  и
задължения в съответствие с определените в Системата за управление на ЗБУТ регламенти.

Дата: 20.05.2014г                                                     Изпълнителен директор: Н. Китанов
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Инвестира във вашето бъдеще!


