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AES – 3C MARITZA EAST 1 LTD
and
AES MARITZA EAST 1 LTD

„ЕЙ И ЕС - 3C МАРИЦА ИЗТОК 1“ ЕООД
и
„ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1“ ЕООД

HEALTH & SAFETY and ENVIRONMENTAL POLICY STATEMENT

ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕ И
БЕЗОПАСНОСТ

AES Maritza East 1 Ltd. and AES -3С Maritza East 1 Ltd. believe that everyone
has the right to a safe workplace and the duty to protect our environment, and
incorporates Health & Safety and Environmental Management as an integral part
of the operations and maintenance of Thermal Power Plant and Waste Disposal
Facility.

“Ей И Ес Марица Изток 1” EООД и “Ей И Ес – 3С Марица Изток 1“ ЕООД
вярват, че всеки има право на безопасно работно място и задължение да
опазва околната среда, както и приема управлението на Околната Среда,
Здравето и Безопасността, като неделима част от експлоатацията и
поддръжката на Топлоелектрическата Централа и Съоръжението за
депониране на отпадъци.

Safety of all AES people, contractors and local community is our first priority
therefore following established safety policy and procedures is a condition of
employment for all AES people and contractors.

Безопасността на всички наши служители, фирми изпълнители и
безопасността на хората в общностите, където работим, е на първо място,
поради което спазването изискванията на политиката и процедурите по
Безопасност, Здраве и Околна Среда е условие за наемане на работа на
всеки един служител и фирма изпълнител.

All occupational incidents are considered to be preventable, and each individual
is responsible for his own safety as well as for the safety of his workmates and
other persons affected by his work activities. Everyone has the right to stop work
in case of imminent danger to human health.

Всички инциденти на работното място се считат за предотвратими и всеки
е отговорен както за своята собствена безопасност, така и за
безопасността на своите колеги и на другите хора, засегнати от неговата
трудова дейност. Всеки има право да преустанови работа в случай на пряка
заплаха за човешкото здраве.

AES Maritza East 1 Ltd. and AES -3С Maritza East 1 Ltd. have set main
objective of continuously improving the performance in the provision of Health,
Safety and Environment through complying with the following:

“Ей И Ес Марица Изток 1” EООД и “Ей И Ес – 3С Марица Изток 1“ ЕООД си
поставят за главна цел непрекъснато подобряване на работата по
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на
околната среда, посредством спазване на следните принципи:



Integration of activities on ensuring Health, Safety and Environment
at electricity production and waste disposal.



Интегриране на дейностите по осигуряване на Безопасност,
Здраве и Околна Среда при производството на електроенергия
и депониране на отпадъци.



Setting, announcing and achieving high goals for Health, Safety and
Environment at work in accordance with the regulations, internal
company rules and the principle of prevention, combined with a
process of continuous improvement.



Поставяне, обявяване и постигане на високи цели за
Безопасност, Здраве и Околна Среда при работа в
съответствие с изискванията на нормативните актове,
вътрешнофирмените правила и принципа за превенция,
съчетани с процес на постоянно усъвършенстване.



Providing adequate resources to accomplish the policy objectives.



Осигуряване на адекватни ресурси за осъществяване на целите
на политиката.



Providing conditions to prevention of injury and ill health.



Осигуряване на условия за предотвратяване на нараняванията
и заболяванията.



Setting the management of Health, Safety and Environment at work
as a primary responsibility of all employees.



Поставяне управлението на Безопасността и Здравето и
Опазването на Околната Среда при работа, като първостепенна
отговорност на всички служители.



Application of the same expectations and Health, Safety and
Environmental requirements to contractors, visitors and third parties
as for employees.



Прилагане на еднакви очаквания и изисквания за Здраве,
Безопасност и Опазване на Околната Среда, както към
служителите, така и към изпълнителите, посетителите и трети
лица.



Periodic review of the policy and the management of Health, Safety
and Environment at work with a view to continuous improvement.



Периодичен преглед на политиката и системата за управление
на Безопасността и Здравето при Работа и Опазване на
Околната Среда с оглед постоянно усъвършенстване.



Application of the best available techniques and practices in the
environmental protection and prevention of pollution during
operation and maintenance of the Thermal Power Plant and Waste
Disposal Facility taking into consideration the social aspects to the
local community and third parties.



Прилагане на най-добрите налични техники и практики за
опазване на околната среда и предотвратяване на
замърсяването при експлоатацията и поддръжката на
Топлоелектрическата Централа и Съоръжението за депониране
на отпадъци, като взема предвид социалните потребности на
местната общност и на заинтересованите страни.
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