ДЕКЛАРАЦИЯ
от ръководството на „КРАФ ГРУП“ ЕАД, за политиката по качество, околна среда и здраве
и безопасност при работа.

Нашата основна цел е удовлетворяване изискванията на клиентите и трайно
присъствие на пазара при опазване на ОС. В тази връзка ръководството на дружеството е
определило и документирало политиката си по качеството, ОС и ЗБР, както и своите цели
и ангажименти в обхват “Проектиране и строителство на промишлени, жилищни и
административни
сгради
и
прилежаща
инфраструктура.
Изграждане
на
инфраструктурни обекти. Изграждане, реконструкция и рехабилитация на обекти,
свързани с опазване на околната среда, транспортната инфраструктура, енергийната
инфраструктура, благоустройствената инфраструктура в това число водоснабдителни
и канализационни мрежи и съоръжения, хидротехническо строителство. Ремонтновъзстановителни дейности на сгради и съоръжения"
Политиката на Дружеството е насочена към:
- Въвеждане и поддържане на интегрирана система за управление включваща: качеството,
околната среда и здравето и безопасността при работа;
- Производство на продукти, съответстващи на действащите и бъдещи, приложими
законодателни и други изисквания;
- Спазване на всички приложими задължения за спазване и други изисквания, свързани с
качеството, околната среда и ЗБР.
- Постоянно повишаване нивото на ефикасност на всеки процес, като част от ангажимента
ни за непрекъснато подобряване на системата за управление и на резултатността спрямо
околната среда и ЗБР;
- Поддържане на открити и конструктивни взаимоотношения и балансирано
удовлетворяване на деловите интереси на всички заинтересовани страни;
- Постоянно идентифициране на опасностите и оценяване на риска за здравето и
безопасността при работа, определяне на мерки и осигуряване на ресурси за овладяване;
- Осигуряване и поддържане на безопасна работна среда, без риск за здравето и чрез
постоянно подобряване на условията на труд.
- Свеждане до минимум на риска от инциденти, аварии и злополуки, с цел избягване на
травматизъм и заболявания;
- Превенция на рисковете и заболеваемостта чрез планиране и изпълнение на адекватни
мерки по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Консултиране и участие на работниците и на представители на работниците
- Ангажимент за опазването на околната среда, включително предотвратяване от
замърсяване и други специфични ангажименти, свързани с контекста на организацията;
- Осигуряване на необходимата квалификация и компетентност, развитие на екологичната
култура и способността и готовността на персонала по спазване нормите по безопасност
на работните места;
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