
ПОЛИТИКА по ЗДРАВЕ и БЕЗОПАСНОСТ 

І. Нашите ангажименти 
1. 3С СОТ АД изцяло приема отговорностите на Работодател, определени в Закон за здравословни и 
безопасни условия на труд и действащото в Р България  законодателство. 

2. 3С СОТ АД прави необходимото да осигури като минимум съответствие на всички дейности, мерки и 
мероприятия със законовите изисквания. 

3. В рамките на практическите си възможности, с оглед специфика на дейността, Висшето 
ръководство на 3С СОТ АД поема отговорност да подкрепи всяко усилие за постигане на по-висок стандарт 

на безопасност. 

4. 3С СОТ АД ангажира партньорите си за осигуряване на безопасна и здравословна среда. 
5. 3С СОТ АД приема отговорностите по осигуряване на здравето и безопасността при работа: 
5.1. Към собствения персонал; 

5.2. Към Клиенти, Посетители, Доставчици; 

5.3. Към всеки, който може да бъде засегнат от нашите дейности. 

6. 3С СОТ АД прилага принципа Нулева толерантност към неспазване на безопасност”. 
За нас няма приемлива трудова злополука! 

7. 3С СОТ АД осъзнава ролята си в развитието на охранителната дейност. Ще бъдем пример за 

Компаниите в бранша по отношение безопасност, здраве и грижа за околната среда. 

ІІ. Цели на политиката на 3С СОТ АД по безопасност и здраве 
1. Запазване на здравето на всички наши Служители и осигурена висока степен на безопасност с 
участието на всички на всички организационни нива. 

2. Управление, контрол и превенция на риска при работа чрез: 
2.1. Ефективни процеси по оценка на риска и адекватни коригиращи и превантивни действия 

2.3. Осигуряване и поддръжка на безопасна работна среда на всяко работно място на 3С СОТ 

2.5. Осигуряване на необходимите предпазни средства и екипировка и контрол по използването им. 

2.6. Активен диалог със Служба по трудова медицина и Комитет по условия на труда чрез: 

2.6.1. Системна Оценка на риска и измерване на факторите на работната среда 

2.6.2. Контрол върху здравето на Служителите чрез профилактични медицински прегледи 

2.6.2. Консултиране Служителите по въпроси за безопасност, здраве и риск на работните места 

3. Минимизиране на риска от инциденти и професионални заболявания чрез постоянен контрол и: 

3.1. Провеждане на необходимите обучения и инструктажи и оценка на тяхната ефикасност; 

3.2. Комуникиране на подходяща информация за всички Служители, Посетители и Подизпълнители 

ІІІ. Отговорности и пълномощия 
1. Висшето Ръководство разглежда управлението на здравето и безопасността при работа като неделима 

част от управлението на Компанията и поддържа добри практики във всички свои дейности. 

1.1. Ангажимент на Висшето Ръководство е да поддържа системата за управление на безопасността и 

осигурява необходимите ресурси за изпълнение на дейностите по подобрение и превенция. 

2. Гарантира, че ще бъдат взети всички разумни практически мерки за подобряване на условията на 

работа на целия персонал, като търси съдействие от всички Служители и външни консултанти. 

Всички Служители на 3С СОТ АД на всички нива: 
1. Работят безопасно и ефикасно, при спазване на инструкциите за безопасност, предоставената 

информация и обучение, в съответствие с процедури и законови задължения. 

Дирекция Човешки ресурси 
1. Съветва и консултира по прилагане на тази Политика за постигане на безопасност, здраве и качество. 

2. Незабавно докладва инциденти и ситуации, които могат да доведат до щети и наранявания. 

2.1. Участва в разследването на злополуки и нежелани събития и предлага мерки за превенция. 

3. Предприема необходимото изводите, направени във връзка с Управление на ЗБР, да  бъдат отчитани 

при взимането на управленски решения и третирани със същата важност както всички други дейности. 

4. Подкрепя Длъжностно лице по безопасност /Координатор в прилагането на тази Политика. 

4.2. Осигурява активна комуникация с КУТ за участие в управлението на промените и подобренията, за 

изпълнение на програмите по превенция на риска в 3С СОТ АД; 

5. Подкрепя Мениджмънта в прилагането на тази Политика и информира за резултатите от дейностите, 

адекватността на мерките по безопасност и ефикасността на процесите по управление на риска. 

Директор Дирекция /Направление 
1. Носи отговорност за внедряване и прилагане на Система за управление на здравето и безопасността в 

сферите си на дейност. 

2. Информира ДЧР за състоянието на дейностите по безопасност и предлага мерки за подобрение. 

ІV. Прилагане на политиката 
1. Наръчник по Качество определя организацията за въвеждане в действие на настоящата Политика 

2. Тази Политика следва да бъде преразглеждана при всяка промяна на законодателството, 

организационни промени или поради други обстоятелства 

3. Актуалността и ефективността на Политика по безопасност и здраве, вкл. ефикасността на 

предприетите мерки и подобрения се оценява на Преглед от Ръководството на 3С СОТ АД веднъж годишно. 

4. Политиката да се предостави на целия персонал на Компанията, както и на други заинтересовани лица 

чрез Наръчници, ПВТР, информационни табла, фирмен бюлетин и Интернет - страница. 

5. Политиката да бъде включена в документите за запознаване и начален инструктаж при постъпването на 

нови Служители. 

 

01.01.2009      Изпълнителен директор:  инж. Борис Гарванов 
Този документ се издава съгласно т.4.2 от BS OHSAS 18001:2007 

 



Мисия на 3С СОТ АД 
Да направим всичко необходимо да защитим и дадем сигурност в живота и бизнеса на нашите Клиенти. 

Убедени сме, че по този начин спомагаме за тяхното развитие и допринасяме за устойчиво развитие на 

Обществото като цяло. 

Приемаме отговорностите на Работодател, определени в действащото Законодателство и правим 

необходимото да осигурим като минимум съответствие на всички дейности със законовите изисквания. 

Визия на 3С СОТ АД 
Да бъдем сред най-големите в бранша за сигурност в България - чрез високо Качество на персонала, 

услугите, системите и решенията, които предлагаме. 

Със съзнание за ролята си в развитието на охранителната дейност ще бъдем пример за Компаниите в 

бранша по отношение безопасност и грижа за околната среда. 

Нашите цели: 
Да дефинираме и управляваме Качеството с участие на всички Служители на всички нива. 

Да генерираме нововъведения и промени за създаването на високотехнологичен продукт, удовлетворяващ 

напълно изискванията на Клиентите на Компанията. Да победим с голяма преднина. 

Да уважаваме Партньорите и Контрагентите, да поддържаме коректни и взаимоизгодни отношения. 

Да сме почтени. 

Да запазим здравето на всички наши Служители с осигурена висока степен на безопасност. 
Всичко това - работейки В СРОК, КАЧЕСТВЕНО и ЗАЕДНО! 

За осигуряване на качеството на предоставяните услуги ние се опираме на: 

� Традициите на Компанията в охранителните дейности; 

� Изпреварващо внедряване на високи технологии и управление на комплексни проекти за сигурност; 

� Ефективни процеси по оценка и управление на риска и адекватни коригиращи и превантивни действия 

� Отговорността и компетентността на нашите Служители, които съзнават своята отговорност. 

В дейността си ние се ръководим от следните принципи: 
� Клиентът е наш Работодател; 

� Постигане на стратегическите бизнес цели на 3С СОТ АД чрез адекватни и приложими политики, 

процесен подход, разгледан от гледна точка добавяне на стойност; 

� Ефективно фирмено управление и поддържане на ефикасни процеси, ориентирани към Клиента; 

� Непрекъснато подобряване на процесите на база обективни измервания на удовлетвореността; 

� Способност за набиране на капитал, финансово планиране и контрол върху риска; 

� Ангажираност на Целия персонал за изпълнение на стратегиите и постигане на целите; 

� Системен подход в управление и осигуряване на ресурсите; 

� Прозрачност и обоснованост при вземане на решения - решения, основани на факти; 

� Бизнес модели, основани на стратегически партньорства; 

� Човешките ресурси са нашият най-голям капитал - техните лоялност и компетенции са главният фактор 

за нашия успех и ние носим отгворност за опазване на тяхното здраве и безопасност. 

� Нулева толерантност към неспазване на безопасността - няма приемлива трудова злополука! 
   Нашите ценности: 

� Отговорност – за сигурността на Клиента, за здравето и безопасността на нашите Служители и за 

доброто име на 3С СОТ АД; 

� Професионализъм – Мащаб в мисленето, фокус в действията и ориентация към резултатите. С 

постоянно поддържане и повишаване качеството да гарантираме удовлетвореност на Клиентите, доверили 

се на нашата Компания; 

� Ефективност и ефикасност – ефективност в стратегическите дейности и ефикасност в операциите; 

� Гъвкавост – Управляваме промените с отговорност към резултатите; 

� Партньорство – С доставчици и клиенти при зачитане на взаимните интереси; 

� Ангажираност – Вслушваме се в гласа на клиента. Успехът е в доверието Клиента; 

� Човешки ресурси – Те са ключов фактор и ние се грижим за здравето и безопасността на Служителите 

� Лоялност – Не увреждаме интересите и доброто име на Партньори, Клиенти, Доставчици и Служители - 

на всички, които ни се доверяват, работят с нас или правят бизнес с нас; 

� Конфиденциалност – В нашия бизнес тайните на нашите партньори са наши тайни. 
� Законосъобразност – Работим по законовите норми на Р България. 
Висшето Ръководството се посвещава на идеята за непрестанни подобрения и управление на риска. 

 

Ръководството и Служителите на 3S СОТ АД се ангажират да работят безопасно и ефикасно, при спазване 

на инструкциите за безопасност, предоставената информация и обучение, в съответствие с процедури и 

законови задължения. 

 

Ръководството и Служителите на 3S СОТ АД се ангажират с прилагане и непрекъснато усъвършенстване на 

СУК, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2000. 
 

01.01.2009                                Изпълнителен директор:  инж.Борис Гарванов 

Този документ се издава съгласно БДС EN ISO 9001:2008  


