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ПОЛИТИКА ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОКОЛНА СРЕДА 

 

Групата Pirelli счита, че защитата на здравето и безопасността на работното място, 

благосъстоянието на хората, опазването на околната среда и биоразнообразието са основни 

ценности в управлението и развитието на нейния бизнес.  

Стратегиите за устойчиво развитие на Групата се стремят към непрекъснато подобряване на 
здравословните и безопасни условия на труд и аспектите на околната среда в съответствие с 
ценностите и етичния кодекс на Pirelli и в съответствие с модела за устойчиво развитие, 
предвиден в Глобалния договор на ООН, "Декларацията за основните принципи и права на 
работното място" на Международната организация на труда и "Декларацията от Рио де 
Жанейро за околната среда и развитието", както и с намерението да допринесат за глобалните 
цели на ООН за устойчиво развитие.  

По-конкретно, Pirelli:  

• се задължава да управлява дейностите си по отношение на защитата на здравето и 

безопасността на работното място и околната среда в пълно съответствие с 
приложимите международни, национални и местни разпоредби и всички подписани 

доброволни ангажименти, както и в съответствие с най-високите международни 

стандарти за управление;  

• преследва целите за "нулеви злополуки" и "никакво нараняване на хора" в здравословна 
и безопасна работна среда чрез непрекъснато идентифициране, оценка, превенция и 

защита от рискове за здравето и безопасността на работното място, своевременно 

отстраняване на потенциалните причини за злополуки, прилагане на планове за 
наблюдение на здравето на персонала във връзка с конкретни задачи;  

• подкрепя разработването на програми за подобряване на психическото и физическото 

благосъстояние и баланса между професионалния и личния живот;  

• насърчава консултациите и участието на работниците и техните представители в 

областта на здравето и безопасността на работното място; 

• се стреми към опазване на околната среда чрез непрекъснато идентифициране, 
оценяване, предотвратяване и намаляване на екологичните рискове по цялата верига 
на стойността;  

• се ангажира да сведе до минимум въздействието върху биологичното разнообразие, 
екосистемите и свързаните с тях екосистемни услуги на своите бизнес единици, като 

възприема принципа "Без нетна загуба на биологично разнообразие" чрез "йерархията 
на смекчаване" (т.е.: избягване, свеждане до минимум, възстановяване и 

компенсиране); 

• се старае да сведе до минимум дейността си в защитени зони и/или места, които са от 

значение за биоразнообразието1 и/или са от особен интерес/ценност, и гарантира, че 
изборът на нови места за производство се извършва при зачитане на защитените зони, 

като се гарантира опазването на биоразнообразието, екосистемните услуги и 

предотвратяването на обезлесяването;  

• се ангажира да разработва продукти и производствени процеси в съответствие с 
принципите на кръговата икономика, изразени в подхода "5R" (Re-think - Refuse - 

 
1Места, важни за биологичното разнообразие - Места, които съдържат важно биологично разнообразие на глобално, регионално 

или национално равнище ("критично биологично разнообразие"): зони/местообитания/защитени видове; видове, класифицирани 

като критично застрашени, застрашени или уязвими в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN), 

ендемични видове; международно признати територии (обекти на световното наследство, Рамсарски влажни зони, "Човек и 

биосфера" на ЮНЕСКО). 
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Reduce - Reuse - Recycle), с цел смекчаване на изменението на климата и постепенна 
декарбонизация по веригата на стойността, отговорно използване и намаляване на 
потреблението на природни ресурси ("Resource Stewardship") и свеждане до минимум 

на емисиите на замърсители;  

• разработва и прилага програми за управление на извънредни ситуации, предназначени 

да предотвратят увреждането на хората и околната среда в случай на аварии;  

• определя, наблюдава и съобщава на заинтересованите страни конкретни цели за 
непрекъснато подобряване на здравето и безопасността на работното място и 

екологичните показатели, свързани с процесите, продуктите и услугите през целия им 

жизнен цикъл;  

• дава възможност, обучава и мотивира служителите си да работят по безопасен и 

екологосъобразен начин, като включва всички нива на организацията в постоянна 
програма за обучение и информация, предназначена да насърчава културата на 
здравословни и безопасни условия на труд и зачитане на околната среда, както и да 
гарантира, че отговорностите и процедурите на компанията в тези области са 
подходящо актуализирани, съобщени и разбрани;  

• активно си сътрудничи на национално и международно равнище с институционални, 

академични, неправителствени и промишлени органи, които се занимават с 
регулирането, изучаването и устойчивото управление на въпросите, разгледани в 

настоящата политика; 

• изисква от доставчиците си да въведат модел на управление в своите обекти и по 

веригата на доставки по отношение на здравето и безопасността на работното място, 

грижата за околната среда, опазването на биоразнообразието и екосистемите, 
предотвратяването на обезлесяването, съхраняването и отговорното използване на 
природните ресурси в съответствие с международните стандарти и законите и 

разпоредбите на страните, в които работят.  

С цел преследване на ценностите, изразени в тази Политика, Pirelli е въвела интегрирани, 

структурирани и динамични системи за управление, насочени към непрекъснато подобряване, 
основани на най-добрите практики и съответните признати международни стандарти.  

Висшето ръководство на Pirelli, подкрепено от отдел "Здраве, безопасност и околна среда", 
както и от други отдели, участващи по различен начин (като например отделите за 
научноизследователска и развойна дейност, устойчивост, покупки, качество, производство, 

управление на риска на предприятието), има стратегическа роля в пълното прилагане на тази 

Политика, като осигурява участието на целия персонал и на тези, които си сътрудничат с Pirelli, 

така че те да изразяват поведение, съответстващо на съдържащите се в нея ценности.  

Плановете и резултатите се отчитат в годишния доклад на Групата след одобрение от Съвета 
на директорите. 

Pirelli е предоставила на всички свои заинтересовани страни канал ("Политика за подаване на 
сигнали за нередности - Процедура за докладване", публикувана на уебсайта на Pirelli) за 
докладване, дори и анонимно, на всякакви ситуации, които в нарушение на тази Политика 
представляват или могат да представляват риск за защитата на здравето, безопасността и 

благосъстоянието на хората, както и за опазването на околната среда.  

 

Документи, свързани с тази политика? 

• Етичен кодекс  

• Глобална политика в областта на правата на човека 

https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
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• Политика за управление на продуктите 

• Екологично устойчива политика относно природния каучук 

• Глобална политика за качество 

• Политика за подаване на сигнали за нередности - Процедура за подаване на сигнали 
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https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-sustainable-natural-rubber-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-quality-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy

