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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

от ръководството на “АЛКОМ ЕСС” ООД – гр. София 

ЗА ПОЛИТИКАТА И ЦЕЛИТЕ ЗА ЗДРАВЕ И 

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 
 

“АЛКОМ ЕСС” ООД е водеща организация за сервизно обслужване на автомобили, 

продажба и монтаж на автомобилна електроника и извършване на периодични прегледи за 

проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.  
 

За изпълнение изискванията на нормативните актове, персонала на дружеството и на 

другите заинтересовани страни, 
 

Политиката за здраве и безопасност при работа на 

ръководството на “АЛКОМ ЕСС” ООД се ориентира към 
 

НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ НА 

УСЛОВИЯТА ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ 

РАБОТА. 
 

За реализиране на обявената Политика, ръководството 

поема отговорности и цели за: 
 

 Осигуряване на ефективна организация и управление на дружеството и здравето и 

безопасността при работа; 

 Непрекъснато внедряване на най-новите технологии, машини и съоръжения за 

повишаване здравето и безопасността при работа на персонала; 

 Спазване на приложимите нормативни актове и други изисквания за изпълнение на 

услугите и за осигуряване на здраве и безопасност при работа; 

 Осигуряване на висока дисциплина и отговорност от персонала на дружеството за 

изпълнение на изискванията за здраве и безопасност при работа; 

 Постоянно идентифициране на опасностите и оценяване на риска за здравето и 

безопасността при работа, определяне на мерки и осигуряване на ресурси за неговото 

овладяване, за предотвратяване на нараняване и заболяване на персонала. 

 Непрекъснато подобряване изпълнението на дейностите и ефикасността на 

системата за управление на здравето и безопасността при работа чрез системен контрол за 

нейното изпълнение и периодични прегледи на постигнатите резултати. 

 

Всяка година ръководството ще определя основни и 

конкретни цели за подобряване на здравето и безопасността при 
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работа, както и измерими критерии и задачи за тяхното 

постигане. 
 

 

Като УПРАВИТЕЛИ на “АЛКОМ ЕСС” ООД 
 

ДЕКЛАРИРАМЕ  

личното си участие и отговорност в осъществяване 

на обявените в декларацията политика и цели за здравето 

и безопасността при работа в дружеството. 
 

 

………......………………     ………......……………… 

(А. Иванов)       (П. Запрянов) 

…………………………… 

(Бр. Мирчев) 

 

 

Дата: 15.02.2013 год.  


