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Приложение 1 към НИСУ

ПОЛИТИКА НА ГЕОКОНСТРУКТ ООД
ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

В новите икономически условия и действаща конкуренция, просперирането и понататъшното утвърждаване на дружеството ще зависят изключително от професионализма и
непрекъснатото повишаване качеството на нашата работа, както и от предприетите
мероприятия по опазване на околната среда.
Убедено в необходимостта от това, ръководството поема съответните ангажименти за
внедряване на интегрирана система за управление, чрез която да постигне главната цел:
ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ С ЦЕЛ УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ
ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ
ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА
С внедряване на Интегрираната система ние си поставяме следните цели, които
определяме като задължение с първостепенно значение за ръководството и целия персонал
на дружеството:
1. Стриктно придържане към правилата, регламентирани от законовите и нормативни
документи, приложими за процесите, изпълнявани от ГЕОКОНСТРУКТ ООД.
2. Непрекъснато удовлетворяване изискванията на клиентите и възложителите на
ГЕОКОНСТРУКТ ООД.
3. Незабавно реагиране от страна на всеки сътрудник при възникване на отклонения,
пропуски и недостатъци, засягащи както неговата дейност, така и Интегрираната система за
управление като цяло.
4. Създаване на среда с повишена отговорност към качеството на предлаганите
продукти, отговорно отношение при опазване на околната среда и уважение към труда на
нашите сътрудници.
5. Точно и пълно дефиниране и осъществяване на правата и задълженията на
персонала.
6. Обучение и непрекъснато подобряване квалификацията и компетентността на
персонала и засилване на неговата отговорност към предоставяне на качествени продукти и
опазване на околната среда.
7. Въвличане трайно на нашите подизпълнители в процеса за повишаване на
изискванията към качеството на предоставяните от тях продукти и услуги.
8. Осигуряване на функционираща и ефективна организация във всички сфери на
нашата дейност.
9. Разширяване и засилване на пазарното присъствие на дружеството.
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10. Периодичен преглед и непрекъснато подобряване ефикасността на внедрената
Интегрирана система и на фирмените дейности.
11. Икономично потребление на природни ресурси – електроенергия, вода и др.
12. Поддържане на утвърдената практика за повторно използване и рециклиране на
генерираните отпадъци в помещенията, както и правилното им оползотворяване.
13. Ефективно използване на всички нормативно предоставени правомощия за
опазване и подобряване на околната среда.
14. Активно сътрудничество с всички заинтересовани страни и упълномощените
организации за контрол на околната среда, при решаване на проблемите по опазване на
околната среда.
15. Запознаване на клиенти, доставчици, партньори, обществени и правителствени
организации, държавната и местна администрация и др. заинтересовани лица, с Политиката
ни за управление.
16. Чрез подходящи мероприятия и дейности непрекъснато подобряване на системата
за управление на околната среда – като част от интегрираната система за управление, и
предотвратяване на замърсяването, получено като резултат от дейността на дружеството.
В тази връзка ръководството ще изисква от всички сътрудници на дружеството да
проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и
отговорност, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на
Интегрираната система за управление и активно да съдействат за нейното развитие.

ДЕКЛАРИРАМ,
личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената Политика по качеството
и околната среда, гарантираща правата и очакванията на клиентите за качеството на
предлаганите от нас продукти и за тяхното непрекъснато подобряване, както и опазване на
околната среда и свързания с това траен авторитет на ГЕОКОНСТРУКТ ООД.
Настоящата Политика е подходяща за целите на дружеството и постоянно преглеждана
за осигуряване на нейната адекватност.
Настоящата Политика е разгласена и разбрана на всички нива в дружеството.
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