
СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД  

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И 
БЕЗОПАСНОСТ, И ОКОЛНА СРЕДА 
 
SGS e водещата в света компания за проверка, верификация, изпитване и сертифициране. „СЖС 
България“ ЕООД като част от групата SGS прилага и изпълнява корпоративната политика, която 
е насочена към изпълнение на услугите по начин, който удовлетворява изискванията на 
клиентите и законовите изисквания за качество, здраве и безопасността, и околна среда, 
ръководейки се от Етичния кодекс на SGS и професионалното поведение. 

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ, И ОКОЛНА СРЕДА НА СЖС 
БЪЛГАРИЯ ЕООД Е СВЪРЗАНА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА 
СЛЕДНИТЕ РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ: 

 

 Изпълнение или 
надхвърляне на 
очакванията на клиентите 
чрез прилагане на 
доказани принципи за 
работа на всички нива от 
процеса по предоставяне 
на услуги; 

 Осигуряване на 
здравословни и безопасни 
условия за работа за 
предотвратяване на 
свързани с работата 
наранявания и 
заболявания; 

 Определяне на 
рисковете и възможностите 
по отношение на 
качеството, здравето и 
безопасността и околната 
среда, оценяването им и 
приемане на контролни 
мерки и цели като част от 
бизнес-стратегията на 
СЖС България ЕООД; 

 Идентифициране на 
опасностите и оценяване 
риска за здравето и 
безопасността при работа, 
управление, контролиране 
и намаляване на оценения 
риск. 

 Осигуряване 
съответствие с 
изискванията на 
нормативните актове, 
изискванията на Групата 
SGS и други 
съответстващи стандарти в 
областта на качеството, 
здравето и безопасността, 

и околната среда; 

 Опазване на 
околната среда и 
предотвратяване на 
замърсявания вследствие 
на дейностите на СЖС 
България ЕООД; 

 разумно и 
рационално използване на 
природните ресурси; 

 ефективно 
управление на 
генерираните отпадъци и 
стремеж към повторно 
използване и рециклиране; 

 Насърчаване на 
осведомеността на 
персонала и обществото по 
отношение на дейността на 
СЖС България ЕООД, 
свързана с управление на 
качеството, здравето и 
безопасността, и околната 
среда; 

 Засилване на 
отговорността на 
персонала към 
предоставянето на услуги 
чрез повишаване 
информираността и 
провеждане на периодични 
обучения; 

 Осигуряване на 
активна консултация с 
работещите, комуникация, 
ангажираност и участие за 
улесняване на промените и 
подобренията в 
изпълнението на 
дейностите по качество, 
здраве и безопасност, и 

околна среда; 

 Планиране и 
предприемане на мерки за 
намаляване на риска от 
възникване на извънредни 
ситуации, както и 
предприемане на действия 
за ликвидиране на 
неблагоприятните 
последствия от тях; 

 Непрекъснато 
подобряване на системите 
за управление на 
качеството, здравето и 
безопасността и околната 
среда и повишаване на 
тяхната резултатност чрез 
въвеждане на нови 
технологии, оборудване, 
ефективно използване на 
ресурсите и подобряване 
на инфраструктурата; 

 Активно 
сътрудничество с 
контролните органи, 
местните власти и всички 
заинтересовани страни при 
решаване на проблемите, 
свързани с управление на 
качеството, здравето и 
безопасността при работа 
и опазването на околната 
среда. 

 



 
 
Неотстъпното прилагане на политиката по качество, здраве и безопасност, и околна среда, както 
и изпълнението на изискванията на документите на системите за управление са задължение и 
отговорност на всички работещи в дружеството, независимо от длъжността, която заемат. 
 
Ръководството на СЖС България ЕООД декларира личното си участие и отговорност за 
изпълнение на обявената политика по качество, здраве и безопасност и околна среда. 
Политиката е достъпна за обществеността и за всички заинтересовани страни. 

 
Дата: 27.01.2020 г.        


