ПОЛИТИКА
ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ

РАБОТА
Ръководството на ЗСК „ДЕВНЯ“ АД, в лицето на Изпълнителния Директор, официално
обявява Политиката по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа , за
да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на дружеството.
Основните принципи на политиката на ЗСК „ДЕВНЯ“ АД по качеството и околната среда са:
ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ;
.
СВЕЖДАНЕ ДО МИНИМУМ ОТ РИЦАТЕЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ
.
ОКОЛНАТА СРЕДА;
СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА И ОПАЗВАНЕ НА
.
ЗДРАВЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ.
За реализиране на тези принципи Ръководството поема следните отговорности:
Непрекъснато повишаване на качеството на произвежданите продукти и
предоставяни услуги за задоволяване на изискванията и очакванията на клиентите чрез
постоянно следене на тяхната удовлетвореност, осигуряваща конкурентноспособност на
дружеството:
Постоянно подобряване на екологичното състояние чрез разработване и въвеждане
на инвестиционни програми и внедряване на "най-добри налични техники" насочени към
непрекъснато намаляване и предотвратяване на замърсяването;
Участие на целия ръководен състав при определяне насоките, целите и задачите на
.
политиката по качеството. околната среда и здравето и безопасността при работа. както и
въвличане на целия персонал и използване на неговия потенциал за реализиране на тази
политика;
Постигане съответствие с приложимите правни и други изисквания по отношение
.
на качеството на производството. опазването на ОС и ЗБР;
Извършване на целенасочено наблюдение и измерване за оценяване на
резултатността спрямо околната среда и ЗБР и определяне на мерки за подобряване;
Изграждане на взаимноизгодни отношения с нашите доставчици и партньори и
.
поставяне на изисквания за опазване на ОС и ЗБР;
Развиване на снстеми и механизми за изпълнението, прегледа и актуализирането на
.
настоящата политика, правейки я достъпна до персонала на дружеството, обществеността и
всички останали заинтересовани страни;
Непрекъснато подобряване ефективността и ефикасността на ИСУ чрез
периодична оценка на постигнатите резултати, системен контрол по изпълнението на
поставените задачи.
.
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В тази

връзка ръководството ще изисква от всички ръководители, служители и работници от
всички звена на ЗСК „ДЕВНЯ“ АД да проявяват в ежедневната си работа висок
ПРОФЕСИОНЗЛИЗЪМ, ТЗХНОЛОГИЧНЗ ДИСЦИПЛИНЗ И отговорност, да ПОЗНЗВЗТ добре СИСТСМЗТЗ. за
“Х.
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