
 

 
 

 

Декларация на ръководството 

 за политиката по околна среда и здравословни и безопасни  условия на труд 

 

 Дружеството  “Бараж Груп” ЕООД изгражда интегрирана система за управление на  

околната среда, здравето и безопасност при работа, съгласно изисквания на БДС EN ISO 14001: 

2004 и OHSAS 18001: 2007, като основен елемент от общата стратегия за управление, 

повишаватне на конкуретноспособността и развитие на бизнеса. 

 

 Основните принципи на политиката на „Бараж Груп” ЕООД по околната среда и здраве 

и безопасността при  работа са: 

 

 Спазване на приложимите правни и други изисквания при управление на оценените 

аспекти на околната среда,  свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и 

обществото – отпадъци / строителни, битови, опаковки, хигиенни материали/, 

замърсяване /прах, шум, вибрации, смазочни масла /ресурси/ строителни 

материали, горива, енергия, вода/; 

 Прилагане на принципа на превантивност, който състои в предприемане на мерки 

за предотвратяване/ недопускане на професионалните рискове, пораждащи 

трудови злополуки и професионални заболявания, като мерки за осигуряване на 

ЗБУТ се разработват и внедряват за всички фази на строително-монтажна 

дейност. 

 

За реализация на тези принципи Ръководството поема следните отговорности: 

 Постоянно подобряване на екологичното състояние чрез непрекъснато намаляване и 

предотвратяване на замърсяване на околната среда; 

 Спазване на приложимите нормативи и други изисквания свързани със здравето и 

безопасност при работа; 

 Предотвратяване, намаляване и контролиране на риска за персонала на организацията;  

 Определяне на общи и конкретни цели за здравето и безопасността при работа; 

 Непрекъснато подобряване на системата за управление на околната среда и на 

безопасността при работа; 

 Оптимизиране на ресурсното и енергийно потребление; 

 Утвърждаване на организацията като конкурентен изпълнител на висококачествени 

строително-монтажни работи; 

 Подобряване на работната среда в изпълнение на действащите нормативни актове и 

други изисквания с цел постигане на високо качество на извършваните дейности и 

защита интересите на работещите в организацията; 

 



 

 
 

Ръководството на ”Бараж Груп” ЕООД се ангажира всеки  служител на фирма  да 

прилага принципите, произтичащи от настоящата политика по околната среда и 

безопасност и здраве при работа. Прилагането на тези принципи и личната отговорност на 

всеки за опазването на околното среда и безопасност и здраве при работа са задължение на 

всички служители. 

 Ръководството на ”Бараж Груп” ЕООД поема ангажимента политиката да бъде 

включена в съответните договорни отношения. 

 

 

     Версия/Дата/1/ 14.11.11г                 Управител на ”Бараж Груп ”ЕООД 
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