ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО,
ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТАТА
НА БИ ПИ СИ ЕООД
Ръководството на БИ ПИ СИ ЕООД приема политиката за поддържане и
непрекъснато подобрение на системата за управление на качеството,
съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2000, като средство за
утвърждаване на доброто име, авторитета на БИ ПИ СИ ЕООД и за създаване на
възможности за непрекъснато подобряване на дейността й.
При определянето на своята политика, ръководството на организацията
обявява, че основни приоритети са:
- непрекъснато подобряване равнището, вида, формата и качеството на
предлаганите услуги, свързани с проектиране, консултиране, изграждане,
реконструкция на детски площадки, зони за отдих и спорт в селищна и
извънселищна среда; поддръжка на съоръжения и настилки за детски площадки
и зони за отдих и спорт; внос и търговия на съоръжения за детски площадки и
зони за отдих и спорт; обучения, консултации, разработване и управление на
социални и обществени проекти.
- удовлетворяване изискванията и желанията на клиентите; изпълнение на
цялостния процес на съвместна работа с клиентите , изцяло съобразена с
изискванията на Възложителя и правилата за безопасност; предоставяне на
качествени услуги; спазване на всички приложими нормативни изисквания.
- създаване на благоприятна работна атмосфера за служителите, изразяваща
се във взаимно доверие, постоянно повишаване на квалификацията, спазване на
изискванията за сигурност и безопасност в процеса на работа, осигуряване на
добра работна среда, ангажираност за извършване на качествена работа и
изпълнимост
на
поставените
задачи.
- непрекъснато подобряване на процесите във фирмата; систематично
проверяване на функциониране на системата по качеството и своевременн
коригиране на констатирани и потенциални несъответствия.
- поддържане на добри взаимоотношения с партньорите и доставчиците,
използване на най-добрите технически средства, които да гарантират високо
качество на предоставяната услуга.

Ръководството на БИ ПИ СИ ЕООД отдава първостепенно значение на
опазването на околната среда, здравето и безопасността при работа в цялостната
дейност на фирмата и се ангажира с провеждането на политика, основана на
следните принципи:
Ръководството на Дружеството се ангажира с наблюдение и оценка на
системите за управление на ОС и здравето и безопасността при работа, действащи
във фирмата, за да гарантира тяхната ефективност.
Дружеството се съобразява с приложимите закони, наредби и стандарти на
национално и международно ниво, както и други изисквания на клиенти и
организации.
Отговорността за опазване на околната среда, здравето и безопасността са
ясно дефинирани на всички нива в Дружеството и персоналът е запознат с
политиката по ОС и ЗБУТ.
Дружеството отчита, че здравето, безопасността и добрите условия на труд
на служителите е неразделна част за успеха на извършваните дейности и за това
ЗБУТ са приоритет в управленската политика на ръководството. Чрез обучение и
контрол по ОС и ЗБУТ, всички служители изпълняват своите задължения при
максимално намален риск за възникване на евентуални инциденти, водещи до
увреждане на здравето им.
Дружеството извършва цялостно и непрекъснато оценяване на
въздействието на работните процеси и дейността на всеки работник и служител
върху околната среда, изразено чрез наблюдение, анализ, контрол, разумно
използване на природните ресурси, енергия, отделяне на емисии и генериране на
отпадъци.
Приоритетно сътрудничество с доставчици, които или имат внедрени
системи за управление на ОС и ЗБР, или спазват основните принципи на
производство, водещи до намаляване на вредното въздействие върху
екологичното равновесие.
Запознаване на нашите клиенти, доставчици, обществени и
правителствени орагнизации и други заинтересовани лица с политиката за
управление на ОС и безопасност и здраве при работа на Дружеството.
Системата за управление на БИ ПИ СИ ЕООД е описана в Наръчника по
качеството и процедурите към него и е адекватна на изискванията на
международния стандарт ISO 9001:2008.
Основната политика по качеството, Наръчникът и всички документирани
процедури и регламенти са задължителни за изпълнение от целия персонал,
работещ в БИ ПИ СИ ЕООД.
В качеството си на управител на БИ ПИ СИ ЕООД поемам ангажимента и лична
отговорност да осигурявам всички необходими ресурси за изпълнение на
поставените цели и на очертаната политика.
Цветелина Бондева
Управител на БИ ПИ СИ ЕООД

