ДЕКЛАРАЦИЯ
НА ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО НА „ШЛОС” ООД
ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ
РАБОТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ШЛОС” ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ
НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ДЕЙНОСТТА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИВНИ
И ФАСАДНИ КОНСТРУКЦИИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ДЕЙСТВИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ПОСТИГАНЕ НА СИНХРОН МЕЖДУ ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ, ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

За постигането на тези цели „ШЛОС” ООД насочва усилията си в следните направления:
 Утвърждаване на Организацията на българския пазар като водещо име в дейността –
Изграждане на покривни и фасадни конструкции, чрез внедряване на Интегрирана Система
за Управление на качеството, осигуряване на здраве и безопасност при работа и управление
на околната среда (ИСУ), съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO
14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007 и спазване на законодателството на РБ;
 Спазване на приложимите законови и други изисквания, които фирмата е приела да
изпълнява, отнасящи се до нейните аспекти на околната среда, качеството на създавания
продукт и здраве и безопасност при работа;
 Включва ангажимент за непрекъснато подобряване и предодвратяване на замърсяванията на
околната среда;
 Включва ангажимент за предодвратяване на нараняванията и заболяванията на персонала;
 Ефикасното използване наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали,
съобразно потребностите на Клиентите и всички заинтересовани страни;
 Оптимизиране на процесите – адекватност, целесъобразност, съзнание за качество,
безопасна работа и опазване на околната среда, зачитайки изискванията на всички
заинтересовани страни;
 Идентифициране на опасностите, оценяване на рисковете при работа и установяваме мерки
за непрекъснато подобряване на условията на труд до достигане на крайната цел – работа
без инциденти, злополуки и професионални заболявания
 Определяне на аспектите на околната среда, върху които Организацията има влияние и
осигуряване на ефективни методи за наблюдение и измерване, както и за намаляване на
вредните въздействия върху околната среда при изпълнение на строителните дейности;
 Вземане на стратегически и оперативни решения, основани на факти и постигане на баланс
между параметрите желано/възможно в контекста на предоставянето на продукти и услуги,
осигуряване на безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда;
 Непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление;
 Осъзнаване и поддържане на разбиране за отговорността на Организацията по
ангажиментите за осигуряване на здраве и безопасност при работа и управление на околната
среда, осигуряване на мотивираност на персонала и съпричастност към извършваната
работа от всеки служител, с цел постигане на добри резултати;
 Определяне целите и задачите, отнасящи се до здравословните и безопасни условия на труд
и опазване на околната среда още в процеса на вземане на бизнес-решения и да осигуряване
на необходимите финансови ресурси за тяхното реализиране;
 Непрекъснато подобряване на ефикасността на внедрената ИСУ .
 Предлага рамка за определяне и преглед на целите по качество, ЗБР и УОС;
 Декларацията е сведена до знанието на персонала на фирмата;
 Декларацията е на разположение на заинтересованите страни;
 Декларацията ще се преглежда периодично за адекватност;

Ръководството е създало условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система
за управление в „ШЛОС” ООД и за активното участие на ръководния и изпълнителски
персонал в нейното развитие и поддържане.
Като Управител „ШЛОС” ООД, декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение
на обявената политика по управление на качеството, осигуряването на здраве и безопасност
при работа и управление на околната среда при изпълнението на дейността на фирмата.

Управител:....................................
/М. Вучев/
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