ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „СИЛПА" ООД ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ЗА ЗДРАВЕ И
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
„СИЛПА” ООД е един от утвърдените в Република България производители на
вентилконвектори, детайли и изделия от ламарина и пластмаси, включително и такива, предназначени за
автомобилостроенето. Осъществяват се технологични процеси на щамповане, щанцоване, шприцване на
пластмаси, прахово боядисване, конфекциониране на вентилни конвектори. Произвежданата гама
продукти е добре посрещана на българския и международни пазари. Приоритет в дейността на „СИЛПА”
ООД е въвеждането на принципно новите технологии при осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд.
За изпълнение изискванията на европейското и национално законодателство,изискванията на
персонала на дружеството и на другите заинтересовани страни, политиката за здравето и безопасността
при работа (ЗБР) на ръководството на „СИЛПА” ООД е ориентирана към
НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

чрез:
 Приобщаване на дружеството към европейските принципи за изпълнение на дейностите в
областта на производството на вентилконвектори, детайли и изделия от ламарина и пластмаси;
 Постигане на съответствие с изискванията на действащото законодателство, отнасящо се до
здравето и безопасността при работа и други изисквания, които дружеството е приело документирано;
 Осигуряване на необходимите ресурси за техническо обновление и прилагане на съвременни,
безопасни технологии за производство и създаване условия за ЗБР;
 Намаляване или отстраняване на професионалните рискове, нараняване и заболяване,
съпътстващи прозводствените дейности, както и съответно намаляване на отрицателните социални,
технически и икономически последици от тяхното проявление;
 Осигуряване на ефективна организация и управление наЗБР в дружеството;
 Постигане и поддържане на необходимото качествено ниво на квалификация, обучение,
мотивация, възпитание и обмен на информация с персонала, за да може той да осъзнае своите
индивидуални задължения по отношение на ЗБР;
 Осигуряване на висока дисциплина и персонална отговорност за спазване на изискванията за ЗБР
от персонала на дружеството;
 Осъществяване на ефикасен и ефективен обмен на информация и консултации по ЗБР с
доставчиците, клиентите, контролните държавни и общински органи и с другите заинтересувани страни;
 Непрекъснато усъвършенстване на политиката и на Системата за управление на ЗБР;
 Предоставяне на политиката за здраве и безопасност при работа на заинтересованите страни;
Като управители на „СИЛПА” ООД,
ДЕКЛАРИРАМЕ
личното си участие и отговорност в осъществяването на обявената в настоящата Декларация политика за
здраве и безопасност при работа.
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