ПОЛИТИКА по качество, околна среда, ЗДРАВЕ И
безопасност ПРИ РАБОТА, и социална отговорност
Чрез непрекъснато подобряване на дейността си ОВЕРГАЗ Инженеринг АД се утвърждава като
обществено отговорна компания в развитието на газовия пазар и изграждането на техническа
инфраструктура.
Като част от системата ОВЕРГАЗ, дружеството приема философията и процесния подход за
ефективно управление, които се базират на следните основни принципи:
спазване на приложимото национално законодателство и приетите други изисквания, свързани
с всички процеси и дейности;
осигуряване и гарантиране на качествен и безопасен продукт в съответствие с изискванията и
очакванията на клиентите;
ефективно управление на процесите,
конкретните изисквания за проекта;

съобразени

с

нормативните,

корпоративните

и

непрекъснат стремеж към усъвършенстване и внедряване на водещите технологии с отчитане
на променящите се тенденции на пазара;
професионализъм на всяко работно място и формиране на трайна мотивация у служителите за
реализация на целите чрез ефективни действия, на всички нива и във всички процеси;
поддържане на взаимноизгодни отношения с клиенти, доставчици и партньори, споделяне на
общоприети политики за по-добър бизнес-климат;
опазване и намаляване до минимум отрицателното влияние върху околната среда от дейността
на дружеството;
премахване на идентифицираните опасности и намаляване на рисковете, свързани със
здравето и безопасността при работа;
внедряване на изискванията за качество, опазване на околната среда и осигуряването на
здраве и безопасност при работа в бизнес-процесите на Дружеството;
консултиране и участие на работещите в процесите, свързани с осигуряването на здравето и
безопасността при работа;
осигуряване на здравето и безопасността на работниците и служителите за предотвратяване
на свързаните с работата наранявания и заболявания;
зачитане на правата, свободите и общочовешките ценности на служителите, и недопускане на
дискриминация във всички форми и направления - възраст, пол, раса, националност,
вероизповедание, сексуална ориентация, политически възгледи и др.;
недопускане използването на детски, насилствен и принудителен труд;
спазване на корпоративните политики по отношение на социалната отговорност.
Управлението на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, и социалната
отговорност на ОВЕРГАЗ Инженеринг АД осигурява непрекъснато подобряване на процесите на
Интегрираната Система за управление, чрез контрол, наблюдение, измерване, оценка на
резултатността, анализ и предприемане на коригиращи действия.
Ръководството на ОВЕРГАЗ Инженеринг АД декларира своя ангажимент за осъществяването на
настоящата политика, чрез постигане на поставените цели и е гарант за ефективното управление
на всички процеси.
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