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ПОЛИТИКА 
ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТ 
И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 
НА „АББ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД1 

Политиката на „АББ България” ЕООД, част от АББ Груп, е да произвежда и доставя висококачествено 
електрическо оборудване, услуги и системи, които да удовлетворяват изискванията на клиентите, 
осигурявайки необходимите стандарти за безопасност, надеждност, висока ефективност при експлоатация и с 
минимално негативно въздействие върху околната среда.  
С политиката по управление, ръководството поема ангажимент за: 

- опазване на околната среда, включително предотвратяване от замърсяване и поемане на други 
специфични ангажименти, свързани с контекста на организацията, 

- осигуряване на здравословни и безопасни условия за работа за предотвратяване на свързани с работата 
наранявания и заболявания, отчитайки целите, големината и контекста на организацията, както и 
специфичния характер на рисковете и възможностите за здравето и безопасността при работа, 

- премахване на опасностите и намаляване на рисковете за здравето и безопасността при работа, 
- консултиране и участие на работниците и на техните представители, по отношение на политиката по ЗБР, 
- удовлетворяване на приложимите изисквания, свързани с качеството, 
- изпълнение и осигуряване на съответствие с приложимите задължения за спазване, законови и 

корпоративни (други) изисквания в областта на качеството, околната среда и на здравето и безопасността 
при работа, както и във всички останали сфери на дейност на дружеството, 

- постоянно подобряване и повишаване на резултатността на системите за качество, околна среда и здраве 
и безопасност при работа.  

Политиката по управление е рамка за определяне на общите и конкретни цели по качеството, околната среда 
и здравето и безопасността при работа. С вътрешните си процеси, организацията осигурява периодичен преглед 
на изпълнението им, анализ и оценка, предприемане на коригиращи и превантивни действия, които способстват 
за постоянното подобряване на системите за управление.  
В съответствие с така обявената политика, стратегическите цели на ръководството са: 

- достигане и поддържане на лидерски позиции на вътрешния и външни пазари,  
- поставяне на разумни, постижими и икономически осигурени годишни цели по качество, околна среда и 

здраве и безопасност при работа, които се разгласяват в организацията и са достъпни от всички 
служители, 

- увеличаване на мотивацията и уменията на служителите, чрез постоянното оценяване на знанията и 
уменията и постоянното предоставяне на възможности за подходящо обучение и за поддържане и 
повишаване на квалификацията, 

- насърчаване на вътрешната и външната комуникация на всички нива в- и извън организацията, при 
съблюдаване изискванията на Етичния кодекс на поведение на АББ Груп, 

- промоция, развитие и осигуряване на прозрачност на организационната култура по опазване на околната 
среда и по здраве и безопасност при работа, както и на корпоративната политика по Бизнес етика във 
всички нива на организацията и извън нея, 

- постоянното подобряване на представянето, по отношение на качеството, околната среда и здравето и 
безопасността, чрез продуктите, услугите и системите, които предлага организацията на клиентите си. 

За реализиране на политиката и целите по управление, ръководството на дружеството  

Д Е К Л А Р И Р А 

Личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за прилагане, 
поддържане, преразглеждане и постоянно подобряване на интегрираните системи за управление, съгласно 
изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 (OHSAS 
18001:2007) и при изпълнение на задълженията си за спазване, на нормативните и на корпоративни 
изисквания. 

Политиката на ИСУ е дигитално одобрена от ръководството на дружеството. 

Дата: 25.07.2019 г. 

                                                           
1 Обхват: АББ България ЕООД, включително изнесени и временни площадки, клон Петрич, клон Раковски, както и служителите на тези дружества. 


