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БЮЛЕТИН СИЛПА
Изминаха три месеца

от последния брой на
Бюлетин СИЛПА.
Причината да няма
следващ брой до сега
не е липсата на
събития. Напротив –
всички имахме много
задачи, които не
търпяха отлагане.
През този период

извършихме подготовка
и бяхме обект на одити
с особена важност, за
които ще прочетете в
този брой. Също така
произведохме и
експедирахме огромно
количество детайли,
конвектори и пелетни
горелки.

На всички колеги,
които ще ползват
заслужения си отдих
пожелаваме приятна
почивка и слънчево
лято!
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След усилена подготовка на 25 и 26

юли 201 2 г. беше проведен

ресертификационният одит на

Системата за управление на

здравето и безопасността при

работа по стандарта

OHSAS1 8001 :2007.

Одитът, извършен от

представители на

сертифициращата

организация SGS се проведе

задълбочено и подробно,

както на място в

производството, така и по

документацията на системата.

Основно внимание беше

обърнато на спазването на

държавните изисквания и нормативната

уредба по отношение на здравето и

безопасността на работещите и

пожарната безопасност. Беше

ОДИТ ПО OHSAS1 8001

МОРИ ИЛИ ПЛАНИНА - ИЗБЕРЕТЕ САМИ

разгледано подробно съответствието на

документацията на системата.

Внимание беше обърнато на

експлоатацията и поддръжката на

съоръженията с повишена опасност:

газово стопанство, кранове, ресивери.

Одитът приключи успешно и СИЛПА е

ресертифицирана по този стандарт с 1

несъответствие и няколко забележки,

които трябва да отстраним.

Трябва да повишим нивото на

разбиране на всички работници и

служители за важността на

изискванията на системата за защита на

най-ценното – човешкия живот и здраве.

За целта ще се провеждат по-чести

обучения и курсове по правилниците и

инструкциите за безопасна работа, ще

продължат проверките по Заповеди 38 и

39 за спазване на работните стандарти

и правилата за здраве и безопасност.

БС

Офертите за почивка по родното Черноморие през
септември ще са от 11 до 43 лева за тризвездна хотелска база. Те ще варират

в зависимост от това дали има включени хранения или не, пише в днешния си брой

„Труд“.

Предложенията изглеждат приемливи, тъй като денят на Съединението - 6

септември се пада в четвъртък и почивните дни ще бъдат 4 - до 9 септември.
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Следващият официален празник - 22

септември - Денят на независимостта,

обаче е в събота и затова около тази

дата не се оформя дълъг уикенд.

В момента по курортите ни

предложенията са от 1 0 до 25 лв. на

вечер в къщи за гости с 1 и 2 звезди в

малките курортни населени места,

напомниха специалисти от

туристическия бранш.

За септември някои тризвездни хотели

правят пакетни предложения, в които

цената на двойна стая за 3 денонощия е

1 00 лв. вместо 1 88 лв.

Това означава, че нощувката със

закуска на един човек излиза

наполовина по-евтино - около 1 6 лв. ,

вместо по 31 лв.

В спа комплексите с 3-4 звезди край

морето или в планината също има

интересни предложения за кратка

ваканция в сезона на циганското лято.

И там цените варират от 1 5 до 41 лв.

на ден в зависимост от опцията - без

хранене, със закуска или ол инклузив.

Но като цяло през септември малко

по-евтини са нощувките край морето,

отколкото в планинските курорти.

Ако обаче използвате предложенията

на сайтове за колективно пазаруване,

може да отдъхнете за сравнително

прилична сума и в луксозен спа

комплекс.

Например 5-звезден хотел в Девин

предлага пакет от 3 нощувки със закуски

на цена от 1 74 лв.

В цената влизат и всички екстри на

петте звезди - ползване на минерални

басейни, джакузи, ароматна парна баня,

сауна, турска баня, приключенски душ,

зона за релакс, шезлонги, фитнес,

ползване на интернет, персонален сейф,

детска занималня, паркинг, застраховка.

Предложенията за 3-4-дневни

екскурзии в съседни страни пък започват

от 1 80 лв. на човек. Такава е офертата

за 4 -дневно пътуване с 2 нощувки със

закуски в Истанбул.

От 7 до 30 процента са отстъпките в

офертите за почивка на море от типа

“ласт минит” до края на август.

Четиризвезден хотел в Златни пясъци

например предлага пакет от 3 нощувки

със закуски и вечери по 1 74 лв. на човек,

вместо по 21 6 лв. , ако си направите

резервация за втората половина на

август.

В Созопол хотел 3 звезди оферира 74

лв. на човек за нощувка на база ол

инклузив.

В съседна Гърция 7-дневна почивка

излиза по 41 3 лв. на човек. В цената е

включен транспорт с автобус, но няма

предвидено хранене. Ако искате да ви е

осигурена закуската, офертата е по 448

лв. на човек.

Dnes.bg
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Драги колеги,

Тук в бюлетина е ВАШЕТО място. Приканвам

всеки, който иска да сподели неща, свързани с

работата, с качеството или има за разказване

весела случка или виц, да заповяда при мен и да

публикува.

Никого не връщаме. Ако имате мнение 
кажете го сега! БЧ

ВИЦОВЕ

Вуте среща Пена:

- Добро утро, Пено!

А тя му отговаря:

- Ууууу, Вуте, че си сладкодумен! С две

думи ме кандардиса! ! !

Вуте среща Геле и го пита:

- Чете ли, веснико днеска?

Геле:

- Не съм, оти какво ново има?

Вуте:

-Па не знам, затуй те питам. . .

Пепеляшка към принца:

- Обувката ми стана! Кога е сватбата?

- Това беше полуфиналът. Сега ще мерим

сутиен.

Джеймс Бонд пътувал в автобус.

Изведнъж станала катастрофа и автобуса се

блъснал в бензиностанция. Един старец

събужда Джеймс Бонд и го пита как се

казва, той му казал „Бонд - Джеймс Бонд”.

Старецът му казва „Аз пък съм Петър -

Свети Петър”.

Алкохолик, наркоман и обратен излизат от

клиника за лекуване на зависимости.

Преди да ги изпишат доктора им казал, че

ако още веднъж се отдадат на порока си, ще

умрат.

На излизане, аколхоликът видял една

кръчма, не издържал, влязал, изпил една

чашка и умрял. Пушачът и обратният

продължили, но пушачът видял на земята

фас и се спрял.

Обратният му казал:

- Наведеш ли се и двамата умираме. . .

Водка с лед разрушава бъбреците. Ром с

лед разрушава черния дроб. Уиски с лед

разрушава сърцето. Джин с лед разрушава

мозъка. Пепси с лед разрушава зъбите.

Очевидно ледът е смъртоносен!

Предупредете приятелите си - разкарайте

леда! Пийте чисто! И не забравяйте - ледът

е виновен и за Титаник!

Пиян мъж се прибира вкъщи. Посреща го

ядосано жена му, удря го и го пита:

-Ще пиеш ли? Ще пиеш ли? Ще пиеш ли?

Ще пиеш ли? Ще пиеш ли?

И мъжът най-накрая се обадил:

-Добре бе, аре налей ми една чашка!

Чукча води сина си на лов за първи път.

Чукчата вижда един елен, гръмва го с

пушката и казва на сина си:

- Елен - месо, кожа, рога.

След малко чукчата среща тюлен, и него

го гръмва и казва на малкия:

- Тюлен - месо, кожа, мас.

Повървяват още малко и чукчата

забелязва някакъв турист. Застрелва го и

него и казва на сина си:

- Турист - кибрит, батерийки, сол.

Работник се мести на работа в нов цех. На

другия ден се прибира вкъщи целият

обинтован. Жена му го пита:

- Какво стана?

- Ами влизам в цеха, тръгвам да отварям

една машина, по навик извиквам: „Иване,

хвърли ми ключ номер 32”. . .

- И?

- И откъде да знам, че в тоя цех имало

толкова Ивановци?




