ПОЛИТИКА
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ
РАБОТА,ОКОЛНА СРЕДА И КАЧЕСТВО
ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВСИЧКИ НАШИ ДЕЙНОСТИ СА:
 ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА НАШИЯТ ПЕРСОНАЛ И ТОЗИ НА НАШИТЕ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
 ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
 ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА УСЛУГА И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ НИ

КАТО ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО НА „ДИТСМАН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД И
„ЕНЕРГОРЕМОНТ КОЗЛОДУЙ‘ ЕООД НИЕ ПОЕМАМЕ АНГАЖИМЕНТ ДА:
 Внедряване и поддържане на Интегрирана
система за управление на здравето и
безопасността при работа, околната среда и
качеството съгласно ISO 45001:2018, ISO
14001:2015 и ISO 9001:2015;
 Предоставяне на продукти и услуги,
удовлетворявайки изискванията на клиентите и
заинтересованите страни, при опазване живота
и здравето на своите работници и служители;
 Спазване всички нормативни изисквания за
опазване на здравето и безопасността на
работещите и за опазване на околната среда;
 Повишаване на корпоративната култура по
ЗБОСК чрез личен пример, въвеждане на добри
практики и насърчаване на отговорното и
проактивно поведение, както на служителите,
така и на доставчиците;
 Непрекъснато подобряване на имиджа на
дружеството чрез навременно и качествено
изпълнение на възложените проекти, с
минимизиране на неблагоприятни последствия
за заинтересованите страни и околната среда;
 Непрекъснато развитие и подобряване на ИСУ
и ефикасно управление на взаимосвързаните
процеси;
 Мотивиране на служителите чрез осигуряване
на непрекъснато обучение и развитие,
атрактивно заплащане и създаване на добър
микроклимат на работната среда;
 Поддържане на ефективна комуникация със
всички заинтеросовани страни при планиране и
изпълнение на дейностите на организациите и
на ИСУ;
 Почтено партньорство с нашите доставчици;

 Включване на представители на работниците
при взимане на решения относно мерките за
осигуряване на здравословни и безопасни
условия на работа;
 Непрекъснато подобряване на резултатността
спрямо околната среда чрез ефикасно
управление на генерираните при дейността
отпадъци, контрол на използването на
природни ресурси и проектиране и използване
на материали и технологии, които имат
минимално негативно въздействие върху
околната среда;
 Определяне на текущи измерими цели,
следвайки рамката на настоящата политика и
изпълнение на програми за тяхното достигане;
 Осигуряване на необходимите ресурси за
функционирането и постоянното подобрение на
ИСУ, както и за реагиране при извънредни
ситуации, свързани със здравето и
безопасността при работа и опазване на
околната среда;
 Информиране на целия персонал и
доставчиците на Дружествата за настоящата
политика и ИСУ, както и изискването за
спазването им.

РЕМОНТЪТ И ПОДДРЪЖКАТА СА НАШИЯТ ОСНОВЕН БИЗНЕС,
ЗБОСК СА НАШИТЕ ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ

