СМС-С ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ
НА РЪКОВОДСТВОТО НА СМС-С ЕООД
ЗА ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА
И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Политиката по управление на СМС-С ЕООД е насочена към повишаване на доверието на клиентите,
заинтересованите страни и обществеността при производството на продукти и осъществяването на Пълен
инженеринг в областта на електроснабдяването и електрообзавеждането, КИП и А на промишлени и
обществени обекти, чрез постигане на нарастващите изисквания на клиентите, стремеж към подобряване
на качеството, положителното въздействие върху околната среда и управление на здравословни и
безопасни условия на труд.
Като средство за утвърждаване на доброто име и репутация на Дружеството, Ръководството на СМС-С
ЕООД декларира и поема персонален ангажимент да изпълнява следните основни принципи за
управление:
 Постигане на пълна удовлетвореност на клиентите чрез ефективно управление на всички процеси,
оказващи влияние върху съответствието на продуктите и услугите с изискванията на клиентите и
приложимите нормативни изисквания;
 Непрекъснато подобряване на резултатността на ИСУ чрез повишаване качеството на предоставяните
продукти и услуги, опазване на околната среда и постигане на здравословни и безопасни условия на
труд в рамките на обхвата на приложение и определения контекст на Организацията;
 Стремеж и създаване на условия за предотвратяване и ограничаване на вредните въздействия върху
околната среда и ефективно използване на материалите и природните ресурси;
 Непрекъснато идентифициране на опасностите и оценяване на рисковете, както и установяване на
мерки за непрекъснато подобряване на условията на труд до достигане на крайната цел – работа без
инциденти, злополуки и професионални заболявания;
 Непрекъснато консултиране на работниците и служителите и осигуряване на участието им в процесите,
свързани със здравето и безопасността при работа
 Спазване на законовите и нормативни изисквания свързани с изискванията към продуктите, околната
среда и оценените рискове за здравословните и безопасни условия на труд;
 Актуализиране на политиката и целите по качеството, околната среда и здравословни и безопасни
условия на труд при промяна на процесите, дейностите, продуктите и услугите в Дружеството;
 Непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на персонала, като предпоставки за
постигане на значителна удовлетвореност от страна на клиентите, ограничаване и предотвратяване на
вредното въздействие върху околната среда и здравето и безопасността при работа.
Политиката по управление е рамка за определяне и преглед на общите и конкретни цели по качеството,
околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.
Реализирането на Политиката се осъществява чрез поддържане и непрекъснато подобрение на
Интегрирана система за управление, в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 и ISO 45001:2018 и изпълнение на определените цели.
Ръководството на „СМС-С“ ЕООД носи отговорност за огласяване, разбиране, прилагане и развитие на
Политиката по управление.
Като управител на СМС-С ЕООД поемам ангажимента и личната отговорност да осигуря всички
необходими ресурси за изпълнение на поставените цели и очертаната Политика.
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