ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТ РЪКОВОДСТВОТО
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД
ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД (Управителния съвет като
Оперативно ръководство на дружеството) се ангажира да осигури ПОЛИТИКА по качество на
управление, контрол и въздействие върху значими аспекти на околната среда и здравето и
безопасността при работа, 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 услуги;
✓ непрекъснат контрол на въздействието върху аспектите на околната среда;
✓ подобряване на условията за здраве и безопасност при работа чрез поддържане и развитие на
внедрената ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ (ИСУ) и изпълнение на съответните
приложими нормативни изисквания.
За ефикасното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ, РЪКОВОДСТВОТО определя
основните стратегически цели по управление в следните направления:
КАЧЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ:
•
•
•
•
•

Подобряване на ефикасността 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;
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.

Топлофикация София ЕАД
Централно управление
ул. „Ястребец“ No23Б, 1680 София, България
тел.: 0700 11 111, факс: +359 2 859 91 24
www.toplo.bg
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УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ АСПЕКТИ НА 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.
За реализиране на тази ПОЛИТИКА, РЪКОВОДСТВОТО на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД е
осигурило ефикасното функциониране на ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ,
съответстваща на изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO
45001:2018.
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, 05.02.2021 г.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Александър Александров

