
 

Политика по качеството, околната среда и здравето и 
безопасността при работа  

ГЛАВНИ ПРИНЦИПИ 

a) Ние желаем клиентите и партньорите ни да са удовлетворени от контакта с 
нас и от предоставяните им продукти, информация  и помощ. 

b) Нашата визия за качество е мнението на клиентите ни. Оценката им е 
решаваща за нас. 

c) Здравето на сътрудниците е най-големия капитал на фирмата, който трябва 
да бъде активно съхраняван и поддържан. Здравето на персонала е основно 
условие за оптимална работоспособност и с това за икономическия успех на 
дружеството. 

d) Съответствие на изпълняваните процеси и дейности в интегрираната 
система за управление със законовите разпоредби по околна среда и здраве и 
безопасност при работа. 

e) Осигуряване и поддържане на безопасна работна среда, без рискове от 
замърсяване на околната среда и за здравето на работниците и 
заинтересованите страни. 

f) Ние обучаваме и мотивираме персонала за търсене и постигане на високо 
качество при изпълнение на процесите в дружеството. 

g) Ние определяме рисковете в работата си, по време на изпълнение на 
процесите и контролираме  въможните  въздействия върху  персонала и 
клиентите като предприемаме мерки за минимизирането им. 

За постигане на обявената политика и принципи ръководството на дружеството 
определя следните 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

1. Повишаване конкурентноспособността на Дружеството сред фирмите с 
производство на механични и оптични продукти.  

2. Поддържане на постоянна комуникация и партньорство с клиентите ни за 
непрекъснато изясняване на потребностите и задоволяване на изискванията им. 

3. Опазването на здравето, намаляване до възможното на опасността от злополуки, 
обезопасяване на работните места и трудови дейности. 

4. Спазване на техническите правила и норми в строителството и монтажа, за 
безопасността на работната площадка и опазване на околната среда. 

5. Непрекъснат процес на поддържане, подобряване и обновяване на 
квалификацията, инициативността и мотивацията на персонала и партньорите на 
Дружеството. 

6. Постоянно подобряване на вътрешната комуникация и координацията в 
Дружеството и с нашите партньори и клиенти. 

За изпълнение на политиката, принципите и целите по управление на качеството, 
околната среда, здравето и безопасността при работа ръководството на дружеството 

прилага следните 

СРЕДСТВА И МЕТОДИ: 

 Постоянно насърчаване на персонала за осъзнаване важността на качеството 
и изпълняваните процеси за успеха на фирмата; 

 Оптимално обучение и мотивиране на всички сътрудници и партньори по 
въпросите на интегрираната система за управление; 



 Овладяване изпълнението на процесите чрез пълното и точно документиране 
и  регламентиране; 

 Постоянен контрол от всички ръководители, ръководни специалисти и 
работници по всяко време в работния ден за спазване на законовите 
предписания и разпорежданията на ръководството и за предпазване на 
собственото си здраве и здравето на другите сътрудници; 

 Персонална отговорност за нарушения по отношение на установените мерки 
и практики по околна среда, здраве и безопасност при работа; 

 Редовен преглед на политиката и актуализиране на обявените основни цели 
на интегрираната система за управление; 

 Въвеждане на корекции и коригирщи мерки в управлението на  качеството, 
околната среда, здравето и безопасността при работа. 

Ръководството на дружеството декларира, че който лекомислено, съзнателно или 
съвсем преднамерено пренебрегва основните принципи по качеството, околната среда 
и безопасността на работното място,  ще бъде привлечен към дисциплинарна 
отговорност, ако за действието, бездействието или последствията от това не са 
предвидени други мерки по действащото законодателство. 

Ръководството е убедено, че персоналът на омз оод осъзнава ясно решаващата роля 

на интегрираната система като условие за развитието и успеха на фирмата, и е 
уверено, че всеки съобразно своите правомощия, отговорност  и компетентност ще 
допринесе за изпълнение на обявената политика и цели за управление на фирмата. 

Като Изпълнителен Директор на ОМЗ ООД, от мое име и от името на Ръководството 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 Участие и отговорност в осъществяването на обявената Политика по 
качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, като осигурим 
кадрови, материален и финансов ресурс за разработването, въвеждането и 
поддържането на функционираща Интегрирана система по изискванията на 
стандартите БДС EN  ISO 9001:2015, БДС EN  ISO 14001:2015 и БДС EN  ISO 
45001:2018  

 
 

 

София, 10.09.2018    Изпълнителен Директор: 
                 /Йордан Христов/ 

 


