ПОЛИТИКА
НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕАДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА
ПРИ РАБОТА
Висшето ръководство на Академично издателство “Проф. Марин Дринов” провежда
политика на Интегрирана система за управление на околната среда и здравословните и
безопасни условия на труд съгласно EN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 за
поддържане и непрекъснато подобряване и е неразделна част от цялостното управление
на издателството.
За осъществяване на своята Политика с дефинирани стратегическите цели за
периода 2012-2015 година, ръководството и целия персонал се ангажира да насочва
усилията си в следните направления:
ОКОЛНА СРЕДА
•
•
•
•
•
•
•
•
•

широко прилаган ангажимент за непрекъснато подобряване на практиката в
посока кьм предприемане на действия за предотвратяване на замърсявания или за
намаляване на тяхното неблагoприятно въздействие;
оценка на значимите аспекти, свързани с разход на природни суровини,
замърсяване компонентите на околната среда, при отчитане на действащи
законови и други изисквания и ефективното им управление;
стриктно спазване u контрол на приложимите за издателството законови и други
нормативни изисквания пo опазване на околната среда, както и изискванията към
самата дейност;
познаване и отчитане на интересите пo опазване на околната среда на свързаните с
нac заинтересовани страни - партньори, доставчици, клиенти, централни и местни
власти, неправителствени организации и граждани;
идентифициране и оценка на същественото въздействие на дейността на
издателството върху околната среда;
въвеждане на съвременни технологии, добри производствени практики и природосъобразни суровини и материали;
разработване и изпълнение на програми за управление на околната среда, с цел
предотвратяване/ограничаване на замърсяването и непрекъснато подобряване нa
резултантността;
ефективно използване на материалите, суровините, енергията и природните
ресурси;
мотивиране на персонала и насърчаване на загриженост към околната среда.
ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

•

идентифициране на опасностите, оценяване на рисковете и установяване на мерки
за непрекъснато подобряване на условията на труд до достигане на крайната цел –
работа без инциденти, злополуки и професионални заболявания;

•
•
•
•

•
•

да определяме целите и задачите, отнасящи се до здравословните и безопасни
условия на труд още в процеса на вземане на бизнес-решения и да осигурим
необходимите финансови ресурси за тяхното реализиране;
да използваме най-модерни технологии и оборудване, позволяващи създаването на
безопасни работни места и условия ва труд;
да предоставим информация, консултации, указания, обучение и наблюдение на
персонала, с цел осигуряване на тяхната безопасност и здраве на работните места;
периодично да правим преглед на политиката по ЗБУТ за нейната актуалност,
адекватност, съответствие с работите от обхвата на дейността на издателството,
ефекта от прилагането й и осигуряването на възможност за дефиниране на целите
по здраве и безопасност;
да отговорим на всички приложими законови изисквания по осигуряване на ЗБУТ,
валидни в РБългария, периодично да оценяваме съответствието с тях и да се
стремим към подобряване;
запознаване на клиентите, контрагентите, държавната и местна администрация и
всички заинтересовани страни с резултатите от прилаганата Политика в
Академично издателство “Проф. Марин Дринов”.

Висшето ръководство на Академично издателство “Проф. Марин Дринов”
приема оценката на контролните органи, клиентите и другите заинтересовани страни за
критерии за правилността на формулираната и провеждана политика по околна среда и
здраве и безопаснот ри работа.
Общите ни и конкретни цели пo околната среда и здраве и безопасност при работа са
определени в съответствие с тази политика и са насочени към нейното най-ефикасно и пълноценно
прилагане. Те се преглеждат и актуализират ежегодно.
Целият персонал на Академично издателство “Проф. Марин Дринов” носи
отговорност за опазване на околната среда и работа без трудови злополуки и постигане на
глобалните цели на издателството в тази насока при изпълнение на пряко извършваните
дейности.

Висшето ръководство на фирма Академично издателство “Проф. Марин Дринов”
се ангажира да разгласи настоящата Политика по околна среда и здраве и безопасност
сред целия персонал на организацията, да осигури нейното познаване и прилагане и
изисква от тях непрекъсната работа за постигане на поставените цели.
Февруари, 2012 г.
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