на Ръководството на СТРУМА-СТРОЙ ООД
за Политика по качеството и осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд

Ръководството на дружество СТРУМА-СТРОЙ ООД си поставя за
главна цел непрекъснато да удовлетворява изискванията, потребностите и
очакванията на клиентите си като им предлага качествени продукти ,от обхвата
на своята дейност , чрез усъвършенстване на интегрираната система за
управление ,
като :
◙ непрекъснато подобрява работата по качеството на продукта
съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2015 ;

в

◙ непрекъснато подобрява работата по осигуряването на здравословни и
безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на OHSAS
18001:2007 ;
и прилагайки в своя обхват на дейност
нормативни изисквания.

на съответните законодателни и

Политиката по качество на Ръководството на СТРУМА-СТРОЙ ООД,
се ориентира към:
■
непрекъснато подобряване и ефикасност на планиране
управление на дейностите, свързани с осигуряване на качеството;
■

поддържане на високо ниво на квалификация на персонала;

■

оптимизиране на процесите;

и

■ спазване и прилагане на всички законови и нормативни
изисквания, свързани с осигуряване на качеството;
■ правилен подход при избор на доставчици и подизпълнители на
дружеството;
■

недопускане на предпоставки за възражения и рекламации от

клиенти;
■
осигуряване
възможност за пълноценна реализация на
работещия персонал на СТРУМА-СТРОЙ ООД в рамките на неговата
компетентност и правомощия за създаване чувство на признателност и
удовлетвореност;
■
извършване на прегледи от ръководството за да бъде оценена
адекватността, ефективността и ефикасността на управлението на качеството;
■ своевременно предприемане на коригиращи и превантивни
действия там, където са налице отклонения от регламентите
или
съществува потенциална опасност от такива отклонения и оценка на тяхната
ефикасност;

■

системен анализ на удовлетвореността на клиентите ни;

ПОСРЕДСТВОМ:
■ приобщаване на дружеството към европейските принципи на
работа;
■ осигуряване на необходимите ресурси за непрекъснато техническо
обновление, подобряване на технологията и повишаване качеството на
произвежданите строителни продукти, извършваните пътно-строителни и
пътно-ремонтни дейности, по изграждането на строежи;

осигуряване на ефективна организация и управление на
дружеството;
■ спазване на нормативните изисквания;
■
поддържане
на
необходимото
качество
на
обучение,
квалификация, мотивация и възпитание на работещия персонал;
■ осигуряване на висока дисциплина и персонална отговорност за
качеството на работа;
■ осъществяване на ефикасни и взаимноизгодни връзки и отношения
с клиенти, доставчици, и други заинтересовани страни;

■

За изпълнение на Политиката по качество, Ръководството на

СТРУМА-СТРОЙ ООД ще работи за постигане на следните:

1.

Непрекъснато обновяване, разширяване и модернизация на
прилаганата производствена и строителна технология;

2. Запазване и стремеж за увеличаване на пазарния дял на
произвежданите продукти;
3.

Повишаване на ефективността на производствената, пътно-строителна
и пътно-ремонтна дейност; по изграждането на инфраструктурни
строежи;

4. Повишаване на компетентността на персонала ;
5.

Непрекъснато повишаване степента на удовлетвореността на
клиентите;

6.

Изпълнение на препоръки от проведени одити;

Тази политика е насочена към развитие на всички дейности в дружеството ,
процеси, работни места и работно оборудване по начин осигуряващ
поддържането и непрекъснато усъвършенстване на здравословна и безопасна
работна среда за всички от персонала на СТРУМА-СТРОЙ ООД при
спазване на следните ръководни принципи:

■ Непрекъснато подобряване условията на труд чрез намаляване до
минимум рисковете за персонала и други заинтересовани страни, които
биха могли да бъдат изложени на риск за здравето и безопасността,
свързани с дейности, процеси и продукти на дружеството;
■ Ангажимент към спазване на правните и доброволно възприети изисквания
по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, имащи
отношение към дейности, процеси, работни места, работно оборудване и
продукти на дружеството;
■ Предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания и наранявания,
свързани с възникването на инциденти и извънредни ситуации, чрез
поддържане на високо ниво на готовност за реагиране при бедствия, аварии
и катастрофи;
■ Намаляване на риска от заболявания, злополуки и инциденти на работното
място чрез приемане на общи и конкретни цели и програми;
■ Запазване устойчивата работоспособност на работещия персонал,
профилактика на умората и стреса при работа и увеличаване на
производителността на труда;
■ Прилагане на най-добрите налични техники, когато това е възможно и
икономически целесъобразно;
■ Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и
дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия
на труд;
■ Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната
отговорност към осигуряването на здравословни и безопасни условия на
труд;
■ Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на
здравословните и безопасни условия на труд и всички заинтересовани
страни при решаване на проблемите свързани с осигуряването на тези
условия.

Общите ни и конкретни цели пo качеството , и осигуряването на здравето и
безопасността при работа са определени в съответствие с тази Политика и са
насочени към нейното най-ефикасно и пълноценно прилагане. Ръководството
на СТРУМА-СТРОЙ ООД , призовава персонала да прилагат принципите и
изискванията, произтичащи от настоящата политика по качество, и
здравословни и безопасни условия на труд и да изхождат от тях при
определяне на целите.

Прилагането на тези принципи и личната отговорност за осигуряването
на качеството, и здравословните и безопасни условия на труд, както и
спазване на произтичащите от внедрената Интегрирана система за управление
изисквания са задължение на всички от персонала .

КАТО УПРАВИТЕЛ НА СТРУМА-СТРОЙ ООД

личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената
Политика по качеството и осигуряване на здравословни и
безопасни
условия на труд , да бъде разбрана, огласена,
прилагана и поддържана, на всички нива, както и
осигуряване на необходимите ресурси за непрекъснато
подобряване на интегрираната системата за управление

..........................................................................................................

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВСКИ
УПРАВИТЕЛ НА СТРУМА-СТРОЙ ООД

Дата: 18 септември 2017г.
Гр.Симитли

