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„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” EАД 

• ISO 9001:2008 

• ISO 14001:2004 

• BS OHSAS 18001:2007 

• SA 8000:2008 

• ISO/IEC 27001:2005 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ: 

КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗБУТ, 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И СИГУРНОСТ НА 

ИНФОРМАЦИЯТА 

(А-17) ИНУС_П-№ 17 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗБУТ И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ОТ РЪКОВОДСТВОТО 

НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД 

 

ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД (СЪВЕТА на 

ДИРЕКТОРИТЕ чрез Оперативното ръководство на дружеството) се ангажира да осигури 

ПОЛИТИКА по качество на управление, контрол и въздействие върху аспектите на околната 

среда, здравето и безопасността при работа и социална отговорност, подходяща за поставените 

цели за изпълнение и развитие, която е разгласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички 

равнища в дружеството.  

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД си поставя, като главна цел непрекъснатото 

подобряване на своите дейности по отношение на качеството на предлагания продукт:     

„ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕНОС НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ. ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ. ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. ПРОЕКТИРАНЕ, 

ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ТОПЛОИЗТОЧНИЦИ, ТОПЛОПРЕНОСНИ 

МРЕЖИ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ“ и свързаните с това прилежащи дейности и услуги, 

непрекъснат контрол на въздействието върху аспектите на околната среда, подобряване на 

условията за здраве и безопасност при работа и социалната отговорност, чрез поддържане и 

развитие на внедрената Интегрирана Система за Управление и прилагане на съответните 

нормативни изисквания. 

За ефикасното и ефективно провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ, 

РЪКОВОДСТВОТО определя основните стратегически цели по управление в следните 

направления: 

КАЧЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ: 

• Подобряване на ефикасността и ефективността на Интегрираната Система за 

Управление, чрез усвояване и въвеждане на нови технологии, усъвършенстване на 

методите на работа, използвания инструментариум и техники; 

• Възприемане на клиентите на дружеството като наши партньори; 

• Поддържане на непрекъснат обмен на информация между заинтересованите страни, за 

постигане на съответствие с изискванията към предоставяния от нас краен продукт и 

съпътстващи услуги;  
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• Ефективно използване на наличните материални, човешки, финансови ресурси и 

капитални средства; 

• Осигуряване и поддържане на мотивираност, компетентност на персонала и 

съпричастност към извършваната работа от всеки служител, с цел постигане на 

устойчивост на добрите резултати. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА: 

• Непрекъснат мониторинг и контрол с цел подобряване опазването на околната среда 

чрез ефикасно и ефективно управление на генерираните от дейностите отпадъци; 

• Поддържане на съответствие с нормативните изисквания по отношение опазване на 

околната среда, касаещи дейностите, процесите, крайния продукт и съпътстващите 

услуги и свързаните с тях идентифицирани аспекти; 

• Контролирано потребление на използваните природни ресурси; 

• Предотвратяване или намаляване до минимум на замърсявания на околната среда чрез 

приемане и изпълнение на общи и конкретни цели и програми; 

• Повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци; 

• Наблюдение и измерване на ключови характеристики на специалните процеси и 

дейности, имащи значимо въздействие върху околната среда; 

• Осигуряване на необходимите ресурси за обучения и засилване на персоналната 

отговорност на всеки наш служител, към опазване на околната среда; 

• Активно сътрудничество с организации за контрол на околната среда и всички 

заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда.  

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА: 

 

• Осигуряване и поддържане на безопасна работна среда, без неприемлив риск за здравето 

на работниците и другите заинтересовани страни, имащи отношение към дейността на 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД;  

• Поддържане на съответствие и спазване на приложимите изисквания на  нормативните 

актове и вътрешните организационни изисквания, свързани със здравето и безопасността 

при работа; 

• Превенция на рисковете и заболеваемостта, чрез планиране и изпълнение на адекватни 

мерки по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;   

• Целенасочен стремеж към избягване или намаляване на рисковете от трудови злополуки 

до минимум;  

• Непрекъснато повишаване мотивираността и квалификацията на персонала ни и 

обучението му относно изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд.  

 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ: 

 

• Превенция на детски труд и пълно възстановяване на деца, в случай че са намерени да 

работят, осигурявайки адекватна  финансова  и  друга подкрепа,  за  да  могат  тези  деца  

да посещават  и  да  останат  в училище,  докато  все  още са  деца; 

• Осигуряване на равни права на работниците, без оглед на   раса,  национален  или 

социален  призход,  религия,  увреждания,  пол, сексуална  ориентация,  семейни  

отговорности, членство  в  профсъюзи,  политически  възгледи  или всякакви  други  

условия,  които  могат  да  станат причина за дискриминация. 
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• Гарантиране на подходящи условия на свободен труд, правото на законно сдружаване и 

справедливо заплащане; 

• Съответствие  с  националното  и  друго приложимо  законодателство  и  всички други  

определени изисквания,  както  и  да  спазва международните  договори, конвенции и 

регламенти; 

• Създаване, поддържане и документиране писмено на подходящи процедури  

за оценяване и подбор на доставчиците/подизпълнителите (и където е подходящо  

поддоставчиците); 

• Постоянен мониторинг на дейността на компанията, за да се гарантира ефикасността на 

внедрените социални системи; 

• Създаване, поддържане и документиране писмено на подходящи процедури за оценяване 

и подбор на доставчиците/подизпълнителите (и където е подходящо  поддоставчиците). 

  

За реализиране на тази ПОЛИТИКА, РЪКОВОДСТВОТО на „ТОПЛОФИКАЦИЯ 

СОФИЯ“ ЕАД доброволно е осигурило разработването, внедряването и функционирането на 

Интегрирана Система за Управление, съответстваща на изискванията на международните 

стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 и SA 8000:2008. 

РЪКОВОДСТВОТО осигурява всички необходими ресурси и създава условия за 

стриктно спазване изискванията на Интегрираната Система за Управление и за активното 

съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие.  

 

В качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на „ТОПЛОФИКАЦИЯ 

СОФИЯ“ ЕАД, декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената 

политика по управление. 

 

 

 

СОФИЯ, 10.06.2015 г. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

Георги БЕЛОВСКИ 


