ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕ
Конкурентоспособността, развитието и просперитетът на нашата организация зависят изключително от
запазване на съществуващите и завоюване на нови позиции в проектирането, производство на ел. табла,
системи за управление и защита на технологични процеси, обучение и внедряване, ремонт и предлагане на
цялостни инженерингови решения за изграждане на автоматизирани системи за електрозадвижване и
управление на машини и съоръжения в промишлеността и поддържане на електрически мрежи.
Изпълнението на поетите ангажименти към нашите клиенти и партньори е ключов фактор за развитието ни, тъй
като те са най-важни за успеха ни. Само чрез удовлетворяване изискванията на своите клиенти можем да
максимизираме икономическия ефект от дейността си, а оттам и печалбата си!
От името на Ръководството, официално обявяваме своята подкрепа и личен ангажимент за поддържането и
непрекъснатото подобрение на система за управление на качество, околна среда, информационна сигурност
здраве и безопасност при работа в съответствие с изискванията на ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 и ISO 45001.
Всичко това може да бъде постигнато само с добре обучен персонал, с професионален подход и начин на
управление, при създаване на подходящи условия на труд!
За целта във фирмата се спазва Политика на управление, съдържаща основните насоки и задължения на
Дружеството, свързани с управлението на качеството на продуктите и услугите, здравословни и безопасни
условия на труд, информационна сигурност и опазване на околната среда. Тя задава цялостната стратегия на
фирмата за постигане на нейните цели в рамките на контекста, в който оперира.

ОСНОВНИТЕ РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В НАШАТА ПОЛИТИКА СА
КАЧЕСТВО НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО
▪

Пълно удовлетворяване изискванията и очакванията на нашите клиенти и на други заинтересовани
страни, в това число изисквания на нормативни актове;

▪

Подобряване на имиджа на организацията с цел привличане на нови корпоративни клиенти;

▪

Постоянно и целенасочено повишаване квалификацията на целия персонал на дружеството;

▪

Осигуряване и управление на подходящи и технологични средства за производство;

▪

Търсене и прилагане на иновативни решения за повишаване ефективността на работата ни;

▪

Поддържане на добри взаимоотношения с доставчиците, базирани на взаимния интерес;

▪

Ангажиране на целия персонал в управлението на качеството, чрез удовлетвореност от работата и
мотивация за устойчив успех;

▪

Вземане на съвременни управленски решения, основани на оценка на рисковете, анализи и сравними
данни.
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ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
▪

Изпълнение на задълженията за спазване;

▪

Приетите от фирмата мерки за опазване на околна среда изцяло да съответстват на действащото
законодателство в тази област;

▪

Опазването на околната среда и повишаване на резултатността на фирмата спрямо нея;

▪

Управление и намаляване на замърсяването и количеството отпадъци, които се генерират по време на
работа;

▪

Мониторинг и управление на дейностите с цел оптимизиране на използваните ресурси, в т.ч.
потреблението на вода, полезни изкопаеми и енергия;

▪

Минимизиране на риска от екологични инциденти;

▪

Поддържане на изрядна готовност на техническите средства и персонала за предотвратяване и
адекватен отговор при възникване на извънредни и аварийни ситуации;

▪

Поставяне на изисквания по отношение на опазването на околната среда към доставчиците, клиентите
и други заинтересовани страни.

БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
▪

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на работа за предотвратяване на свързани с
работата наранявания и заболявания;

▪

Изпълнение на законовите и други приложими изисквания, във връзка с безопасните условия на труд;

▪

Премахване на опасностите и намаляване на рисковете за здравето и безопасността при работа;

▪

Консултиране и участие на работниците и на техни представените по въпросите на безопасните
условия на труд.

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
▪

Стремеж за постигане на целите по осигуряване на поверителност, цялостност и наличност на важните
за организацията информационни активи;

▪

Изпълнение на приложимите изисквания, свързани със сигурността на информацията;

▪

Непрекъснато подобряване на системата за управление на сигурността на информацията.

Управител: .......................................
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