
Д Е К Л А Р А ЦИ Я  
от ръководството на “АГРИЯ” АД гр. Пловдив  

за политиката и целите по качество, околна среда и здраве и безопасност при 

работа  
 

Ръководството на “АГРИЯ” АД поставя качеството на произвежданите продукти, 

опазването на околната среда и осигуряването на  безопасни и здравословни условия на труд 

сред основните си приоритети в отговор на всеобщия стремеж на съвременното общество към 

постигане на устойчиво развитие. 

За успешното изпълнение на нашата мисия са важни основните фактори: персонал, 

клиенти и доставчици, тяхното здраве и безопасност при работа, продукти, опазване на 

околната среда, печалби. 

Политиката по качество, околна среда,  здраве и безопасност при работа е насочена към 

всички дейности, услуги, продукти, работни места и оборудване за осигуряване качество на 

произвежданите препарати за растителна защита, съответстващо на нуждите и очакванията на 

нашите потребители, за поддържането и непрекъснатото подобряване на здравословна и 

безопасна работна среда за заинтересованите страни и за намаляване на неблагоприятното 

въздействие върху околната среда при спазване на следните основни принципи: 

✓ Коректно определяне и овладяване на необходимите за системата за управление 

процеси, тяхната последователност и взаимовръзки, прилагане на системен подход в тяхното 

управление; 

✓ Съответствие със задълженията за спазване  относно качеството на 

произвежданите продукти, опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа. 

✓ Стремеж към постигане на устойчиво развитие - разработване на политики, 

инвестиционни програми и практики по еколого-съобразен начин, за опазване на околната 

среда и постоянно намаляване и предотваратяване на нейното замърсяване от дейностите, 

продуктите и услугите на дружеството. 

✓ Ангажимент за осигуряване на здравословни и безопасни условия за 

работа, за предотвратяване на наранявания и заболявания, за премахване на опасностите и 

намаляване на рисковете за ЗБР и постоянно подобряване на резултатите при оперативното 

планиране и управление на  здравето и безопасността при работа; 

✓ Осигуряване на достатъчна информация, консултиране и участие на 

работещите и на представителите на работещите, обучение и повишаване на 

квалификацията, за да могат всички служители да осъзнават своята отговорност за качеството, 

здравето и безопасността при работа и за опазване на околната среда;  

✓ Осигуряване на необходимите ресурси за развиване, поддържане и постоянно 

подобряване на системите  и за осъществяване на целите по качество, околна среда и ЗБР, 

използвайки най-добрите технически, технологични и управленски техники. 

✓ Поставяне на изисквания по отношение на качеството, опазване на околната 

среда, здравето и безопасността при работа пред доставчиците, клиентите и други 

заинтересовани страни; 

✓  Изграждане на взаимноизгодни отношения с нашите доставчици; 

✓ Непрекъснато подобрение на екологичното ни поведение чрез прилагане на най-

добрите възможни практики съобразно законовите изисквания, финансовите и технологичните 

ни възможности, потребностите на клиентите ни, очакванията на обществеността. 

✓ Превантивно наблюдение, измерване и контрол на основните характеристики на 

продукти, услуги, процеси и дейности, свързани с осигуряване на качеството, опазването на 

околната среда, на безопасни и здравословни условия на труд и вземане на мерки за 

привеждането им в съответствие с нормативните  и други изисквания;  

✓ Подобряване и постигане на цели по опазване на околната среда, намаляване 

или предотвратяване  на замърсяването й, за повишаване на резултатността спрямо околната 

среда, включително промени в климата, за предотвратяване на наранявания и заболявания, чрез 

извършване на системни проверки и прилагане на действия за овладяване на рисковете и 

възможностите,  коригиращи действия; 



✓ Предварително оценяване на възможните въздействия върху околната среда, 

здравето и безопасността при работа преди стартиране на всяка нова дейност или проект за 

постигане на траен здравен и екоефект на инвестицията; 

✓ Развиване на енергийно ефективно производство, минимизиране на 

генерирането на отпадъци и тяхното оползотворяване при възможност, оптимизиране на 

използваните ресурси; 

✓ Оценяване ефективността и ефикасността и непрекъснато усъвършенстване на 

политиката и на системите за управление на качеството, околната среда, здравето и 

безопасността при работа и актуализирането им при необходимост;  

✓ Предоставяне на политиката по качеството, ОС и ЗБР на заинтересованите 

страни. 

Ръководството на “АГРИЯ” АД е убедено, че реализацията на политиката по 

качество, околна среда и ЗБР е възможна само чрез внедряване, поддържане и постоянно 

подобряване на системите за управление на качество, околна среда, здраве и безопасност при 

работа съгласно изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. 

За изпълнение на политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при 

работа, ръководството ще работи за постигане на следните 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

1. Непрекъснато обновяване, разширяване и модернизация на технологиите за 

производство на препарати за растителна защита.  

2. Непрекъснато увеличаване удовлетвореността на клиентите, на персонала и на 

другите заинтересовани страни като резултат от прилагането на интегрираната система за 

управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа. 

3. Повишаване на ефективността на производствената дейност и стремеж за 

увеличаване на пазарния дял на произвежданите препарати за растителна защита при 

непрекъснато намаляване и предотвратяване на замърсяването на ОС, осигуряване на условия 

за здраве и безопасност при работа и поддържане на взаимноизгодни отношения с партньори и 

доставчици. 

4. Повишаване компетентността на персонала, осигуряване на високо качество на 

обучение, квалификация, мотивация и възпитание на персонала. 

5. Създаване и поддържане на система за оценяване и овладяване на рисковете и 

възможностите за качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в 

дружеството. 

6. Създаване и поддържане на система за идентифициране, оценяване и управление на 

значимите аспекти на околната среда за дейностите, продуктите и услугите на дружеството. 

7. Непрекъснато усъвършенстване на фирмената политика и на интегрираната система 

за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа като 

инструмент за постигане на целите. 

Неотстъпното провеждане на политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност 

при работа и изпълнение на определените цели са задължение и отговорност на всички 

работещи в дружеството, независимо каква длъжност заемат. 

Ръководството на “АГРИЯ” АД е убедено, че персоналът ясно осъзнава значението на 

качеството, опазването на околната среда, здравето и безопасността при работа за развитието и 

успеха на дружеството и е уверено, че всеки, съобразно своите права, отговорности и 

възможности допринася за поддържане и подобряване на интегрираната система за управление 

на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа. 

Като Изпълнителен директор на “АГРИЯ” АД, 

ДЕКЛАРИРАМ 

личното си участие и отговорност в осъществяването на обявената в настоящата Декларация 

политика. 

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

01.03.2019 г      (Лазар Кочиев)  
 

 


