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Теленор България ЕАД е телекомуникационна компания, която предлага широко разнообразие от 

мобилни и фиксирани гласови услуги и пренос на данни. Ние в Теленор създаваме нови услуги и 

продукти, които стимулират напредъка, промяната и подобрението. Ние съществуваме, за да 

помагаме на нашите клиенти да се възползват напълно от това да бъдат свързани. 

Ние вярваме, че здравето и безопасността на нашите служители представляват ценност, която е 

неразделна част от корпоративната ни култура. Здравето и безопасността на нашите служители са 

основен приоритет за ръководството на компанията. Управленският екип е пример за поведение по 

отношение на здравето и безопасността при работа. 

Ние в Теленор България се ангажираме да: 

• Оценяваме рисковете, свързани със здравето и безопасността.  

• Прилагаме проактивен подход по отношение на здравето и безопасността, както при вземане 

на решения, така и при изпълнение на всички дейности, създаващи риск за здравето и 

безопасността, с цел предотвратяване на нараняванията и заболяванията на всички 

служители и лица, работещи за компанията.  

• Подобряваме непрекъснато условията на труд чрез намаляване до минимум рисковете за 

персонала, клиенти и подизпълнители, както и други заинтересовани страни, които биха 

могли да бъдат изложени на риск за здравето и безопасността, свързани с процесите и 

услугите на компанията. 

• Създаваме здравословни и безопасни условия на труд, които са в съответствие с 

изискванията, определени от приложимото законодателство, и да ги надхвърляме, когато 

това е възможно. 

• Спазваме приложимото законодателство, документите за корпоративно управление и други 

изисквания, за които сме поели ангажимент да бъдем в съответствие. 

• Подобряваме постоянно системата за управление на здравето и безопасността при работа 

чрез определяне, мониторинг и преглед на целите, свързани със здравето и безопасността. 

• Консултираме със служителите и насърчаваме тяхното участие при управление по въпроси, 

свързани със здравето и безопасността при работа. В това отношение, гарантираме, че 

служителите се чувстват спокойни да докладват всякакви свързани със здравето и 

безопасността инциденти, опасности, рискове и възможности без страх от репресивни мерки. 

• Осигурим компетентността на служителите и по този начин повишим осъзнаването по 

отношение както на спазване и подобряване на условията за здраве и безопасност при 

работа, така и водене на здравословен и безопасен начин на живот като цяло. 

• Насочим вниманието на нашите доставчици и подизпълнители към въпросите за здраве и 

безопасност при работа и изискваме от тях да демонстрират грижа и прилагат мерки по 

отношение на здравето и безопасността при работа на лицата, работещи за тях.  

• Прилагаме изискванията на международния стандарт ISO 45001 по отношение на внедрената 

система за управление на здравето и безопасността във всички свои дейности и услуги, които 

предоставяме. 

• Поемаме ангажимент за непрекъснато подобряване на системата за управление на здравето 

и безопасността при работа, както и гарантираме участието служителите на компанията в 
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нейното изпълнение. 

• Поддържаме настоящата политика в документиран вид – оповестена и приложена в 

компанията, като я преглеждаме за актуалност минимум веднъж годишно, при провеждането 

на прегледа от ръководството. 

 

Тези ангажименти са в съответствие с практиките, процесите и процедурите, внедрени в Теленор 

България. 

История на промените 

Вер. 
Категория на ревизията  

(ново изискване, обновяване, 
перифразиране) 

Точка (глава) Описание на основните промени Дата  

1 Нова политика  Създаване и одобряване на политиката. 20/01/2011 

2 Обновяване  Обновяване. 20/05/2013 

2.1 Обновяване  
Смяна на собствеността на компанията и 
изпълнителния директор. 

13/12/2013 

3 Обновяване  
Смяна на юридическото наименование на 
компанията на Теленор България. 

29/10/2014 

4 Обновяване  
Добавяне на няколко булета, касаещи 
постоянното подобрение, минимизиране на 
рисковете и документиране на политиката. 

24/10/2019 

5.0 Обновяване  
Промените касаят преход към новата версия 
на стандарт 45001, както и промяна в 
дейността на компанията. 

22/10/2020 

 


