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ПОЛИТИКА 

ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

 

Ръководството на ГРИППА АД официално обявява Политиката за качество, околна среда, здраве и 

безопасност при работа.  

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. 

В тази връзка, Ръководството на ГРИППА АД поема следните ангажименти:  

• да осигури здраве и безопасност при работа, опазване на околната среда и качество на предлаганите 

продукти и услуги, във всяка област на дейността ни, в съответствие с приложимите нормативни и други 

изисквания, приети от организацията за спазване; 

• удовлетворяване на изискванията на клиентите при спазване на приложимите законови и нормативни 

изисквания към продуктите и услугите ни; 

• да осигури спазване на правилата за безопасност на труда и здравословна работна среда, водещи до 

предотвратяване на наранявания и заболявания, премахване на опасностите и намаляване на рисковете за 

здравето и безопасността при работа на работещите и подобряване на микроклимата;  

• ежегодно да определя конкретни измерими цели по качество, околна среда, здраве и безопасност при 

работа, при провеждането на прегледите от ръководството; 

• да консултира и осигури участие на работещите и техните представители, при обсъждане на всички 

въпроси и предприети действия, свързани със здравето и безопасността при работа и опазването на околната 

среда; 

• непрекъснато да подобрява внедрената в организацията система за управление на качеството, здравето и 

безопасността при работа и опазването на околната среда. 

Водената от нас политика се гради на няколко основни принципа: 

• лоялност към Дружеството и клиентите; 

• екипност; 

• професионализъм при решаване на възложените задачи.  

Ние установяваме, поддържаме и усъвършенстваме развитието на безопасни, качествени и ефикасни 

практики на работа за всички наши дейности, които са насочени за намаляване на вредното въздействие 

върху околната среда, предотвратяване на нараняванията и заболяванията за нашите служители, клиенти 

и обществото и са насочени към увеличаването на тяхната удовлетвореност.
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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 

намаляване на въздействието на аспектите, върху околната среда. 

- 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. 

- Осигуряване на достатъчна информация, инструкции, обучение и наблюдение, за да могат всички наши 

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

си. 

- Удовлетворяване на потребностите на персонала, чрез оценяване на неговите знания и умения, 

осигуряване на подходящо обучение за поддържане на компетентност, квалификацията и 

правоспособност, както и стимулиране на неговата творческа активност. 

- Установяване и усъвършенстване на взаимноизгодни взаимоотношения с одобрените доставчици. 

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

условията на труд и безопасността при работа между ръководство и служители. 

- 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. 

- Осигуряване на подходящи колективни и лични предпазни средства и защитно облекло, необходими за 

осъществяване на дейността на всеки служител. 

- Използване на оценка на риска като основен инструмент за решаване проблемите на безопасността и 

здравето при работа. 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. 

- Спазване на цялостната нормативна уредба за здравословни и безопасни условия на труд и околна среда 

и съответствие с другите изисквания, приети за спазване от организацията. Привеждайки изцяло 

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

своевременно откликвайки на настъпващи промени. 

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. 

22.06 2021г. От ръководството 


