„КОНТРАГЕНТ 35” ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО
От името на Ръководството, официално обявявам решението в „КОНТРАГЕНТ 35” ЕООД да се
внедри, сертифицира и непрекъснато подобрява Система за управление на качеството, околната среда и
здравословните и безопасни условия на труд /ИСУ/ в съответствие с изискванията на стандартите за
съответствие EN ISO 9001:2008, EN ISO 14 001:2004, BS OHSAS 18001:2007 с обхват:

”Търговия с материали и оборудване за енергетиката, електроматериали и
предпазни средства, производство на защитна и комутационна апаратура за
енергетиката“.
Ръководството на „КОНТРАГЕНТ 35” ЕООД декларира своята отговорност към разработване,
внедряване и непрекъснато подобряване на Система за управление на качеството, околната среда,
здравословните и безопасни условия на труд и определя своята Политика, за да бъде разбрана и
прилагана от персонала и да бъде оповестена на всички заинтересовани делови партньори и на
обществеността.
ПОЛИТИКА
на „КОНТРАГЕНТ 35” ЕООД е извършване на дейността си при спазване на нормативните, доброволно
приети и вътрешнo фирмени изисквания за повишаване на качеството на извършените услуги, опазване
на околната среда, здравето и безопасността на работещите, предотвратяване на замърсяването и
нараняванията по време на работа и намаляване на заболеваемостта.
В съответствие с обявената Политика, Ръководството поема ангажимента и си поставя следните
цели:

Спазване на всички нормативни и доброволно поети изисквания, които организацията е
приела, документирала и които се отнасят до нейните аспекти, свързани с околната среда, здравето и
безопасността на работещите и качеството на предлаганите продукти/ извършваните услуги;

Непрекъснато проучване и повишаване на удовлетвореността на клиентите и
заинтересованите страни;

Взаимно изгодни връзки с доставчиците;

Прилагане на подход на управление за осъзнаване на индивидуалните задължения на
персонала по отношение на ОС и ЗБУТ;

Прилагане на ефективни за „Контрагент 35“ ЕООД добри практики в областта на
опазването на околната среда;

Осъществяване на мониторинг и управление на дейностите, намаляване на рисковете за
здравето и безопасността при работа, минимизиране на генерираните отпадъци, неблагоприятното им
въздействие върху околната среда и стремеж за рециклирането им;

Икономично използуване на ресурсите;

Обучение и обмен на информация с персонала за повишаване осъзнаването на ефекта от
дейността му, компетентността и отговорността му към опазването на околната среда;

Организиране подготовката на персонала за адекватно реагиране при извънредни
ситуации, инциденти, злополуки и др., оказващи неблагоприятни въздействия върху човека и околната
среда;

Непрекъснато подобряване на резултатността на здравословните и безопасни условия на
труд и по отношение на околната среда;
Във връзка с внедряване и непрекъснатото подобряване на Системата за управление на
качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа
ДЕКЛАРИРАМ:
личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за изпълнение
на Политиката и на поетите във връзка с нея ангажименти.
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