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Това съобщение е предназначено само за физическото или юридическото лице, до което е адресирано, и съдържа информация, която е привилегирована и поверителна. Ако четящият това 

съобщение не е отбелязаният по-долу получател или служител, отговарящ за предаването на съобщението на отбелязания получател, с настоящето Ви уведомяваме, че каквото и да е 

разпространение или копиране на това съобщение без писменото съгласие на „Асарел-Медет” АД е строго забранено. Ако сте получили това съобщение поради грешка, молим да ни уведомите 

незабавно по телефона и ни върнете оригиналното съобщение на посочения по-горе адрес на наши разноски. Благодарим Ви. 

 

 
ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

ОТ ДЕЙНОСТТА НА «АСАРЕЛ-МЕДЕТ» АД 

 

 

ОТНОСНО: Ангажираност на ръководството на „Асарел-Медет" АД за управление на 

качеството, значимите аспекти на околната среда, високите рискове за здравето и безопасността при 

работа, както и управлението на енергията в съответствие с ISO 9001:2015, ISO 14 001:2015, ISO 

45001:2018 и ISO 50001:2018 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

От 2003 г. в «Асарел-Медет» АД е внедрена Интегрирана система за управление на качеството, 

опазването на околната среда и осигуряване на здраве и безопасност при работа, в съответствие с ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. 

Водени от стремежа и желанието си да дадем своя принос за изпълнение на националната енергийна 

стратегия на България за увеличаване на енергийната ефективност, ние разработихме и внедрихме система за 

устойчиво енергийно развитие в съответствие с изискванията на стандарта ISO 50001:2018. 

Важна характеристика на ангажираността на ръководството е ангажиментът за непрекъснати 

подобрения, предприемане на необходими коригиращи действия и информиране на заинтересованите страни. 

В тази връзка Ви съобщаваме, че дейностите по управление на качеството, на околната среда, на 

рисковете за здраве и безопасност при работа и управление на енергията в «Асарел-Медет» АД се 

осъществяват съгласно процедурите и работните инструкции от Интегрирана система за управление в 

съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018. 

При необходимост от допълнителна информация - ако не откриете такава на официалната ни интернет 

страница www.asarel.com - не се колебайте да се обърнете към ръководството на дружеството. С настоящето 

писмо ние потвърждаваме нашата ангажираност своевременно да даваме писмен отговор на постъпили 

запитвания от заинтересованите страни. 

Въпроси, касаещи управлението на качеството, значимите аспекти на околната среда и рискове по ЗБР, 

както и управлението на енергията по повод дейността на «Асарел-Медет» АД, можете да отправяте до 

Пълномощника по ИСУ в дружеството - на адрес: 4500 гр. Панагюрище, «Асарел-Медет» АД или чрез ел. 

поща pbox@asarel.com. 

Уведомяваме Ви, че всяко запитване се разглежда индивидуално, като информация се предоставя в 

обем, удовлетворяващ интересите на заинтересованите страни и на компанията. 
 

 
ДД/ДД 

25.06.2020 г.         ПЪЛНОМОЩНИК ЗА ИСУ: 

/инж. Радко Шуманов/ 
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