ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР СЪПЛАЙ“ АД ЗА ПОЛИТИКА
ПО ОС И ЗБР
Ръководството, в лицето на Изпълнителния директор, официално декларира своята
ПОЛИТИКА ПО ОС и ЗБР, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички
равнища в Организацията.
ПОЛИТИКАТА ПО ОС И ЗБР НА „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР СЪПЛАЙ“ АД Е НАСОЧЕНА КЪМ
ПОВИШАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТНОСТТА СПРЯМО ЗДРАВЕТО И БЕЗАПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА И
ОКОЛНАТА СРЕДА
ПРИ РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ШИРОКА ГАМА
ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА: ТОКОИЗПРАВИТЕЛИ, НЕПРЕКЪСВАЕМИ ТОКОЗАХРАНВАЩИ
УСТРОЙСТВА (UPS), ИНВЕРТОРИ, КОНВЕРТОРИ И ДР., ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА
КЛИЕНТИТЕ, И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНИ ПОЛЗИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ.
За осъществяването на тази политика ръководството на Организацията се ангажира да
удовлетворява изискванията за непрекъснато подобряване на ефикасността на Системата за
управление на ОС и ЗБР и да насочва усилията си в следните направления:
➢ Стриктно придържане към правилата, регламентирани от законовите и нормативни
документи, задълженията за спазване приложими за процесите, изпълнявани от
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР СЪПЛАЙ“ АД, спрямо опазването на околната среда и ЗБР.
➢ Непрекъснато
удовлетворяване
изискванията
на
служителите,
обществото,
регулаторните органи, заинтересованите страни и възложителите на „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
ПАУЪР СЪПЛАЙ“ АД.
➢ Незабавно реагиране при възникване на отклонения, пропуски и недостатъци, засягащи
ЗБР и неблагоприятни въздействия върху околната среда, така и Интегрираната система
за управление на дружеството като цяло.
➢ Създаване на среда с повишен ангажимент към осигуряване опазването на околната
среда и на здравословните и безопасни условия на труд, включително предотвратяване
на наранявания, заболявания и инциденти, и на замърсявания свързани с контекста на
дружеството.
➢ Системно провеждане на консултиране и осигуряване участието на работниците в
управлението и оценяването на резултатността относно здравето и безопасността при
работа.
➢ Осигуряване на функционираща и ефективна организация във всички сфери на нашата
дейност.
➢ Подобряване рентабилността на извършваната дейност, планиране и внедряване на
организационни подобрения.
➢ Периодичен преглед и непрекъснато подобряване ефикасността на внедрената
Интегрираната система за управление и на фирмените дейности.
➢ Запознаване на клиенти, доставчици, партньори, обществени и правителствени
организации, държавната и местна администрация и др. заинтересовани лица с
Политиката ни за управление.
За реализирането на тези цели в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР СЪПЛАЙ“ АД е разработена и
внедрена системата за управление на Околната среда и ЗБР, съответстваща на БДС EN ISO
14001:2015 и БДС ISO 45001:2018. Изпълнителният директор създава и гарантира
необходимите условия за:
➢ Стриктно спазване на изискванията на интегрираната система за управление в
Организацията;
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➢ Активно съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното подобряване;
➢ Повишаване доверието на клиентите, служителите, работниците и заинтересованите
страни;
➢ Технологично обновление за постигане на целите по ОС и ЗБР;
➢ Генерална модернизация на организацията;
➢ Използване на съвременна елементна база и технологии за постигане на висока
резултатност спрямо ОС и ЗБР;
➢ Повишаване компетентността и осъзнатостта на персонала при управлението на
въздействията спрямо околната среда и предотвъртяване на рисковете и възможностите
по ЗБР;
➢ Поддържа постоянната адекватност на политиката по ОС и ЗБР и предоставя рамка за
създаване и преглед на целите по ОС и ЗБР, чрез периодично провеждане на преглед от
ръководството.
В резюме това означава, че усилията на ръководството и персонала на фирмата са насочени
към повишаване на резултатността спрямо околната среда и здравето и безапасността при
работа.
Всеки работещ в или за организацията е изцяло отговорен за спазването на правилата за
опазване на околната среда и здравето и безопасността при работа.
Предотвратяването на несъответствията и инцидентите е по важно от тяхното
отстраняване след възникването им.
Това е изискването около което се обединява персонала на фирмата.
Ръководството поема ангажимента да осигурява всички необходими ресурси за провеждане и
непрекъснато усъвършенстване на очертаната политика по ОС и ЗБР, за да я превърне в
действащ принцип за управление.
Като Изпълнителен директор на „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР СЪПЛАЙ“ АД декларирам личното
си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по ОС и ЗБР.
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