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1. ЦЕЛ 

Целта на настоящата политика е да представи стратегическата насока за управление и поддържане на 
процесите в „Софарма Трейдинг“ АД (Дружеството) в съответствие с изискванията на 
заинтересованите страни, приложимото законодателство и внедрените в Дружеството стандарти за 
управление. 

2. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Интегрирана система за управление (ИСУ) – система от взаимосвързани или взаимодействащи си 
елементи на организация за установяване на политики, цели и процеси за постигането им; 

Организация – лице или група от хора, които имат собствени функции с отговорности, правомощия и 
взаимоотношения за постигане на целите си; 

Цел – резултат, който трябва да бъде постигнат; 

Заинтересована страна – лице или организация, които могат да въздействат, да бъдат засегнати или 
да се възприемат като засегнати от решение или дейност; 

Процес – съвкупност от взаимосвързани или взаимодействащи дейности, която преобразува 
входните суровини в изходни продукти. 

3. ПРИНЦИПИ НА ПОЛИТИКАТА 

Ръководството на „Софарма Трейдинг“ АД, в лицето на Изпълнителния директор, чрез настоящата 
политика официално декларира своята визия относно непрекъснатото подобрение на Интегрираната 
система за управление, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на Дружеството 
зависят от доверието и удовлетвореността на клиентите, служителите и всички заинтересовани от 
дейността й страни. 

„Софарма Трейдинг“ АД е една от най-големите български компании и лидер в предоставянето на 
цялостни решения в сектора на грижата за здравето. Мисията ни е да водим иновациите в сектора, 
като помагаме на хората да живеят по-щастлив и пълноценен живот. Успехът, който постигаме, дължим 
на ценностите, които заедно споделяме – иновативност, екипност и страст. 

Като двигател на промяната в грижата за здравето постоянно усъвършенстваме и рационализираме 
всички работни процеси, залагайки на потенциала и идеите на нашите служители. 

За ефективното реализиране на своята визия, ценности и цели, Ръководството на „Софарма Трейдинг“ 
АД насочва усилията си в непрекъснато подобряване в следните направления: 

▪ осигуряване на приоритет на качеството на извършваните дейности, лекарствената 
безопасност, опазването на околната среда, здравето и безопасността на персонала във 
всички организационни звена и поставянето им в основата на планирането, организирането и 
контрола в дейността; 

▪ непрекъснато усъвършенстване на процесите, дейностите и услугите, които предоставяме на 
клиентите, партньорите, служителите и заинтересованите страни; 

▪ предоставяне и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с 
изискванията на заинтересованите страни и българското законодателство; 
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▪ изграждане на стимулираща и професионална работна среда; 

▪ прилагане на ефективни мерки за предотвратяване на заболяванията, злополуките и 
нараняванията, за премахване на опасностите и намаляване на рисковете за здравето и 
живота на служители и посетители на територията на Дружеството; 

▪ мотивация на персонала чрез непрекъснато подобряване на условията на труд; 

▪ повишаване на техническото ниво на оборудването, съобразявайки се с ангажимента за 
поддържане на безопасна, здравословна и отговаряща на всички изисквания работна среда; 

▪ предприемане на мерки за подобрение на здравословните и безопасни условия на труд чрез 
консултиране и участие на работниците и техни представители в процесите; 

▪ приоритетно управление на значимите аспекти на околната среда, върху които Дружеството 
влияе чрез дейността си; 

▪ обучение и мотивиране на персонала за изграждане на поведение, водещо към опазване на 
околната среда и безопасността при работа; 

▪ поддържане компетентността на персонала чрез своевременно запознаване с изискванията 
на законодателството, приложимите стандарти и световни практики; 

▪ недопускане на нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на 
неконтролирано управление на отпадъци; 

▪ предпазване и защита на околната среда от замърсявания при осъществяване дейностите на 
Дружеството и реализирането на продуктите и услугите му; 

▪ приоритетно прилагане на превантивния подход при решаването на всички въпроси, свързани 
с управлението на околната среда и осигуряването на здравето и безопасността при работа; 

▪ спазване изискванията на нормативните актове и приложимите международни стандарти. 
Непрекъснат контрол за изпълнение на приетите задължения за спазване. 

Освен да променим грижата за здравето, целим и да разгърнем предприемаческия и творческия 
потенциал, така че да създадем решения, ускоряващи растежа на „Софарма Трейдинг“ АД, 
включително чрез представянето на пазара на собствена аптечна концепция с марка SOpharmacy. 

Гаранция за изпълнение на целите е изграждането, поддържането и непрекъснатото подобрение на 
Интегрираната система за управление, съответстваща на изискванията на международните стандарти 
ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001, Ръководство за Добра дистрибуторска практика при търговията с 
лекарствени продукти за хуманна употреба. 

Ръководството на Дружеството поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими 
за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за стриктно спазване 
изискванията на Интегрираната система за управление. 

Декларираната визия е оповестена на целия персонал на Дружеството, и е приложима за всички 
площадки на „Софарма Трейдинг“ АД. 
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