ДЕКЛАРАЦИЯ
на Ръководството на „ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС" ЕООД
за политиката и целите по управление на качеството,
здравословните и безопасни условия на труд и
опазване на околната среда

Ръководството на „ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС"
убеденост, че устойчивото развитие се гарантира:

ЕООД

изразява

-

от предлагането на качествен краен строителен продукт на клиентите;

-

осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при
изработването му;

-

задоволяване обществените очаквания за опазване на околната среда.

В дружеството се поддържа работеща Интегрираната система за управление на
качеството, безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната
среда на основата на EN ISO 9001:2001, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001: 2004.
Ръководството се ангажира да свежда своевременно информацията за
нормативните изисквания и приети стандарти до знанието на целия персонал и
до всички заинтересовани от дейността на организацията страни.
"ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС" ЕООД е насочил усилията си към:
1.

2.

3.
4.

І. КАЧЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ:
Създаване система за непрекъснато подобрение и ефикасност на
Интегрираната Система за Управление, чрез усъвършенстване на методите на
работа, използвания инструментариум и техники;
Поддържане на непрекъснат обмен на информация между заинтересованите
страни, за постигане на съответствие с изискванията към предоставяния от нас
краен продукт;
Ефективно използване на наличните материални, човешки, финансови
ресурси и капитални средства;
Осигуряване и поддържане на мотивираност, компетентност на персонала и
съпричастност към извършваната работа от всеки служител, с цел постигане
на устойчивост на добрите резултати.

ІІ. НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА
СРЕДА:
1. Непрекъснат мониторинг и контрол с цел подобряване опазването на околната
среда чрез ефикасно и ефективно управление на генерираните от дейностите
отпадъци;

2. Поддържане на съответствие с нормативните изисквания, по отношение
опазване на околната среда, касаещи дейностите, процесите, крайния продукт
и свързаните с тях идентифицирани аспекти;
3. Контролирано потребление на използваните природни ресурси;
4. Предотвратяване или намаляване до минимум на замърсявания на околната
среда чрез приемане и изпълнение на общи и конкретни цели и програми;
5. Повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци;
6. Осигуряване на необходимите ресурси за обучения и засилване на
персоналната отговорност на всеки наш служител, към опазване на околната
среда;
7. Активно сътрудничество с организации за контрол на околната среда и всички
заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната
среда.

1.
2.

3.
4.
5.

ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ
РАБОТА:
Осигуряване и поддържане на безопасна работна среда;
Поддържане на съответствие и спазване на приложимите изисквания на
нормативните актове и изисквания, свързани със здравето и безопасността при
работа;
Превенция на рисковете и заболеваемостта, чрез планиране и изпълнение на
адекватни мерки ;
Целенасочен стремеж към избягване или намаляване на рисковете от трудови
злополуки до минимум;
Непрекъснато повишаване на мотивираността и квалификацията на персонала
ни и обучението му относно .

Ръководството на "ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС" ЕООД се ангажира да
поддържа ефективна и ефекасна система за управление на качеството, опазване
на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, като
непрекъснато я оценява, актуализира и подобрява на базата EN ISO 9001:2001,
OHSAS 18001:2007 и ISO 14001: 2004.

Управител: / М. Захариев/

