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Политика за здраве и безопасност 
 

Стомана Инженеринг АД се ангажира да осигури безопасни работни места и 
непрекъснато да насърчава здравето и безопасността на своите служители, както и 
на своите партньори, включително клиенти, доставчици, изпълнители, 
подизпълнители, бизнес партньори и посетители.  
 
Основната цел на Дружеството е Отстъствието на злополуки и професионални 
заболявания и с оглед постигането на целта, изискваме от всички наши служители и 
бизнес партньори: 
 

• създаването на култура, че всички наранявания и професионални заболявания 
могат и трябва да бъдат предотвратени; 

• стриктно да се съобразяват с приложимото законодателство и да изпълняват 
напълно всички стандарти, инструкции и процедури на Стомана Инженеринг АД 
относно здравето и безопасността на работното място; 

• да идентифицират, оценяват и редовно да актуализират рисковете за здравето 
и безопасността в оперативните процеси и да прилагат превантивни мерки с 
цел тяхното смекчаване; 

• да докладват и разследват задълбочено всички инциденти (инциденти, полу-
инциденти и опасни ситуации) и да прилагат подходящи коригиращи и 
превантивни мерки, за да се избегне повторното им възникване; 

• да съобщават открито и прозрачно всички въпроси, свързани със здравето и 
безопасността, на всички заинтересовани страни; 

• да осъзнават значението на нагласите и поведението на хората по отношение 
на здравето и безопасността и да предоставят текуща информация и обучение 
в подкрепа на развитието на знания и умения, като същевременно насърчават 
техните консултации и участие по всички въпроси, свързани със здравето и 
безопасността; 

• да осигурят безопасни и здравословни условия на труд за предотвратяване на 
професионални травми и заболявания, които са подходящи за организацията и 
за специфичния характер на нейните рискове и възможности; 

• непрекъснато да подобряват показателите за здраве и безопасност чрез 
ангажиране на всички заинтересовани страни в усилията за осигуряване на 
здраве и безопасност и да интегрират здравето и безопасността като ключов 
елемент във всички процеси на управление и корпоративна култура. 

 
Служителите и бизнес партньорите трябва да се ангажират да опазват здравето и 
безопасността „на всички места и по всяко време“ като условие за продължаване на 
заетостта и сътрудничеството. 
 
Здравето и безопасността са отговорност на всеки.  
 
Управление и отчетност 
Отговорността за прилагането на тази политика е на Изпълнителния директор на 
дружеството. 


