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политика
по здраве и
безопасност
при работа
„Каолин” ЕАД е компания с водеща 
позиция в сектора на индустри
алните минерали в Югоизточна 
Европа. Целта ни е създаване 
на активи и стойност за наши
те служители и акционери, като 
същевременно допринасяме за 
просперитета на местните 
общности в регионите, в които 
извършваме дейност. Основният 
ни предмет на дейност е изслед
ване, развитие, добив, преработ
ка и производство на индустри
ални минерали – каолин, кварцов 
пясък, доломит, фелдшпат, варо
вик и др. Компанията ни е ключов 
доставчик на иновационни реше
ния, които намират приложение в 
керамичната, стъкларската, хар
тиената, строителната, леяр
ската, химическата и фуражната 
индустрия.
Висшето ръководство декла
рира, че Политиката по здраве 
и безопасност при работа e в 
рамките на определения обхват 
на Системата за управление на 
здравето и безопасността при 
работа и е подходяща за пред
мета на дейност, за естество
то и големината на рисковете, 
свързани със здравето и безопас
ността при работа.
Ефективното управление и под
държането на здравословна и 
безопасна работна среда е из
ключително важен елемент на 
нашата стратегия за корпора
тивна социална отговорност.

Следвайки нашата страте-
гия, ние се ангажираме с:
— изпълнение на дейностите по 
начин, осигуряващ запазването 

на здравето и безопасността на 
служители, подизпълнители, дос
тавчици и посетители;
— поддържане на ползотворни 
отношения с клиенти, доставчи
ци, държавни и обществени ин
ституции;
— прилагане на действия за по
вишаване на мотивацията, 
участие то и ангажираността на 
персонала; 
— насърчаване и изграждане на 
култура на безопасно поведение 
на персонала при изпълнение на 
трудовите дейности;
— консултиране и участие на ра
ботниците и на представители 
на работниците.
— установяване на наличните 
рискове за здравето и безопас
ността, премахване на опаснос
тите, намаляване на рисковете 
за ЗБР и предотвратяване на за
болявания и наранявания; 
— поощряване прилагането на 
доб ри практики;
— осигуряване на подходящи ме
тоди за ефективен обмен на ин

формация със заинтересовани 
страни за предприемане на кори
гиращи действия;
— анализиране на възникнали ин
циденти и резултатността на 
предприетите действия;
— повишаване на резултатност
та на СУЗБР;
— постоянно подобряване на СУЗБР;
За реализиране на целите и за 
поддържане и непрекъснато 
подобряване на Системата за 
управление на здравето и без
опасността при работа по из
искванията на ISO 45001:2018 и 
действащото законодателство 
ние осигуряваме:
— финансови ресурси;
— обучен персонал;
— надеждна организация;
— транспортни средства, маши
ни и инструменти от найново 
поколение;
— мониторинг и измерване на па
раметрите на работната среда;
— условия за съпричасност и анга
жиране на всеки служител.


