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Възобновяваме световните ресурси 

 

Веолия, глобален лидер в сферата на енергийните услуги, осигурява иновативни 

решения в подкрепа на устойчивия растеж на градовете и бизнеса.  

Нашата стратегия се основава на непрекъснато подобрение във всички сфери на 

управление, както в производството и в преноса на енергия, така и  в качеството на 

обслужване на нашите клиенти, резултатността спрямо околната среда, здравословните и 

безопасни условия на труд и противодействието на подкупите.  

Чрез въвеждане на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия 

ние подобрихме значително качеството на предлаганата услуга, безопасната работа на 

съоръженията, както и вредното въздействие върху околната среда. 

 

Ние от Веолия Енерджи Варна разработихме, внедрихме и поддържаме интегрирана 

система за управление покриваща изискванията на ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 

14001:2015 и ISO 37001:2016.  

 

Ръководството възприема ИСУ като средство за постигане на стратегическата си цел: 

Повишаване на ефикасността на бизнес процесите, качеството на 

предоставяните продукти и услуги и удовлетвореността  на клиентите чрез: 

• създаване на здравословна и безопасна среда за работа, гарантираща 

здравето и живота на всички заинтересовани страни, работещи под контрола на 

организацията; 

• пестене на природни ресурси и грижа за опазване на околната среда 

създаване на взаимоотношения и среда, които изключват възможността за даване и 

предлагане на подкупи и корупционно поведение от страна на служителите и външните 

заинтересовани страни, работещи под контрола  на организациятаНие от Веолия 

Енерджи Варна се ангажираме да поддържаме съответствие с приложимите законови и 

други изисквания, а където е практически и икономически обосновано да ги надвишаваме. 

 

Ние от Веолия Енерджи Варна спазваме Корпоративните политики, Етичния кодекс и 

Антикорупционния кодекс на групата Веолия 

 

За нас от Веолия Енерджи Варна качеството, здравето и безопасността, опазването 

на околната среда и борбата с подкупите са начин на мислене, отношение и фирмена 

култура, неразделна част от нашите ежедневни дейности. 

 

Ние ще поддържаме тази политика, като: 
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• Идентифицираме опасностите и аспектите на околната среда, оценяваме и 

управляваме всички рискове и възможности за осигуряване на здравето и 

безопасността при работа и рисковете за околната среда; 

• Оценяваме всички рискове от подкуп, в рамките на дейността на организацията и 

прилагаме ефективни мерки за контрол; 

• Прилагаме принципа на „нулева толерантност“ спрямо всички отклонения от 

изискванията. Този принцип се изразява във фирменото разбиране, че за нас няма 

приемлива трудова злополука или приемливо замърсяване на околната среда; 

• Комуникираме и консултираме честно и открито с нашите служители, подизпълнители, 

партньори, клиенти, акционери и държавни институции относно същността на нашия 

бизнес, опасностите и взаимодействията с околната среда, както и рисковете от 

подкуп; 

• Осигуряваме консултиране и участие на работниците и техните представители при 

обсъждане и вземане на решения по всички въпроси засягащи здравето и 

безопасността; 

• Очакваме от всички наши служители или лица работещи от името на Веолия 

Енерджи Варна да го правят безопасно, ефикасно и екологично. Да спазват тази 

политика, фирмените правила и законови задължения; 

• Поддържаме и непрекъснато подобряваме всички аспекти на качеството, 

безопасността и резултатността спрямо околната среда чрез прилагането и контрола 

на необходими правила; 

• Забраняваме всякакво поведение, което е знак за корупция или, което може да породи 

съмнения за подкуп; 

• Изискваме антикорупционно поведение от нашите  бизнес партньори (клиенти, 

доставчици, обслужващи контрагенти, посредници и др.); 

• Насърчаваме добросъвеството подаване на сигнали за подкуп и се задължаваме  да 

запазим конфиденциалност по отношение на съдържанието на тези сигнали и лицето, 

подало сигнал за нарушение. 

• Забраняваме прилагането на всякакви мерки (дисциплинарни или служебни) срещу 

лице, което би предоставило добросъвестно информация, независимо от 

последващите действия по отношение на такъв сигнал, дори ако докладваните факти 

се окажат неточни; 

• За постигане на целите за борба с подкупите сме възложили функции за осигуряване 

на съответствие с изискванията на лице, което притежава необходимата 

компетентност, независимост, и има необходимия статут за директно докладване на 

висшето ръководство 

• Поемаме ангажимент да осигурим всички необходими ресурси за осъществяването на 

тази политика; 

• Поставяме ежегодни показатели на процесите, цели и задачи, които са в съответствие 

с тази политика и корпоративните цели на Веолия. 
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Разчитаме на вашата ангажираност, подкрепа и участие. 

 

Ръководителите на всички нива са отговорни за поддържане на интегрираната 

система за управление и нейните изисквания, като за изпълнение на своите роли и 

отговорности имат пълната подкрепа на ръководството. 

 

Всички служители, подизпълнители и клиенти се насърчават да докладват всяка 

нежелана ситуация, опасност, инцидент за здравето и безопасността и да правят 

предложения за подобряване и иновации. Ние се ангажираме да предприемем незабавни 

действия спрямо ситуации, които не са в съответствие с въведените във Веолия Енерджи 

Варна стандарти, както и да вземем предвид всяко полезно предложение. 

Всяко лице, което може да се окаже замесено в подкуп ще бъде подложено на 

дисциплинарни действия и евентуално уволнение. Договорът, сключен със свързано лице 

при такива обстоятелства може да бъде прекратен. 

 

Веолия Енерджи Варна се ангажира да преразглежда тази политика при настъпване 

на нови обстоятелства и изисквания, които могат да повлияят на нейната адекватност. 

 

Ние от Веолия Енерджи Варна имаме амбицията постоянно да подобряваме 

интегрираната система за управление за  да запазим постигнатото до тук, да го развием и 

надградим,  използвайки професионализма и  креативността на нашия екип. 
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