
Ръководството на “МЕТАКОМ – СЛЗ ИНВЕСТ” АД гр. Плевен отдава първостепенно значение през 
2014 г. на процесите и дейностите, свързани със здравето и безопасността при работа в цялостната 
дейност на Дружеството при производството на отливки и скрап от чугун и стомана, изработване на 
дървена моделна екипировка и механична обработка на отливки. Политиката на Дружеството по здраве 
и безопасност при работа е основана на следните принципи:

• Ние ще работим за оптимизиране на процеса на проектиране на суровините и материалите, 
използвани при производството на отливки от черни метали и сплави и производството на скрап от 
чугун и стомана, по показателите : качество и влияние върху работната и околна среда.

• Ние гарантираме, че Системата за управление на Здраве и безопасност при работа на територията 
на „Метаком – СЛЗ ИНВЕСТ” АД е съобразена с естеството на производствения процес на отливки от 
черни метали и сплави и отчита високата степен на рисковете, произтичащи от него.

• Ние се ангажираме да работим за създаване на здравословни и безопасни условия на труд 
и предотвратяване на трудови злополуки и болести, като подобряваме постоянно управлението и 
изпълнението на мерките за здравето и безопасността при работа.

• Ние се ангажираме да работим в съответствие с действащото законодателство в Република 
България в областта на здравето и безопасността при работа и на другите изисквания, приети от 
организацията.

• Ние осигуряваме рамката за постановяване и ревизиране на целите за управление на здравето и 
безопасността при работа.

• Ние довеждаме тази политика както до знанието на всички лица, които работят под контрола 
на организацията, така и до знанието на всички заинтересовани страни – клиенти, доставчици, 
подизпълнители, контролни органи.

• Ние полагаме необходимите усилия, за да бъде разбрана, осмислена и прилагана политиката на 
всички организационни нива.

• Ние се стремим да приобщим всички служители и работници на Дружеството към принципите, 
развити в OHSAS 18001:2007, и ги насърчаваме за осъзнаване на личната отговорност в работата им за 
подобряване на процесите, свързани със здравето и безопасността при работа.

• За изпълнението на тази политика ние гарантираме функционирането и развитието в “МЕТАКОМ 
– СЛЗ ИНВЕСТ” АД на интегрирана система за управление на процесите, в съответствие с изискванията 
на ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007

• Изискванията на Интегрираната система за управление, определени в Наръчника, процедурите, 
инструкциите и техническата документация, са задължителни за всички работници и служители. 
Ръководителите на различни нива притежават пълномощията и носят отговорността за прилагането на 
тези изисквания в ръководената от тях област.
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