
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ЕЛМИ” ООД ЗА 
ПОЛИТИКАТА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА 

ТРУД ПРИ РАБОТА В ДРУЖЕСТВОТО 
 

С настоящата декларация ние искаме да обявим нашия ангажимент за 
поетата от  ръководството политика, за повишаването на мерките за 
здравословни и безопасни условия на труд при: 

Строителство, ремонт и поддържане на инфраструктурни обекти: 
електрически уредби и мрежи до 20 kV (в т.ч. подземни кабели и въздушни 
мрежи); елементи и съоръжения за възобновяеми източници на 
електрическа енергия; оптични кабелни мрежи;  пътища и пътни 
съоръжения;  външни и вътрешни ВиК мрежи;  ниско и високо 
строителство. Услуги със строителна механизация и автотранспорт. 
Търговия с електрически материали 

 Политиката прилагана постоянно, е осигуряване и поддържане на  
безопасна  работна  среда,  без риск за здравето и със съответните 
необходими помещения и работни условия за всички служители. 

 Наша основна цел е непркъснато усъвършенстване и подобряване на 
условията за работа на всички наши служители и работници за недопускане 
трудови злополуки и намаляване на риска от професионални заболявания. 

Рьководството  е осигурило подходящи условия, за да даде 
възможност на служителите от цялото дружество да изпълнят своите 
отговорности за здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с 
действащото законодателство в страната и възприетите правила за работа и 
вътрешен ред във фирмата. 

Политиката на фирмата е рамка на целите относно здравето и 
безопасностт при работа и  дава възможност за тяхното постигане и 
постоянно усъвършенстване. 

Системата за управление на здравето и безопасността при работа, е 
документирана и внедрена и поддържана във всички структурни звена на 
фирмата.  

Декларацията е разгласена на всички служители, а оригиналът   се   
съхранява   при   представителя на ръководство, който я предоставя на 
нашите служители, партньори и клиенти. Декларацията за политиката по 
здраве и безопасност при работа е публикувана сайта на дружеството. 

Декларацията за политиката ще бъде преразглеждана, допълвана или 
модифицирана периодично, и ще бъде приложена, където е подходящо към 
дейността на дружеството. Промените своевременно ще бъдат сведени на 
вниманието на целия персонал. 
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