ПОЛИТИКА НА „БЕЛ-РС”
EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015

БЕЛ-РС е разработила, въвела и поддържа функционираща система по Управление на качеството EN ISO 9001:2015 и
Интегрирана система за управление здравето и безопасността при работа, включваща и принципите на системата за опазване на
околната среда, съгласно изискванията на, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015.
БЕЛ-РС е осигурила кадрови, материален и финансов ресурс за качествено изпълнение на основните и спомагателни процеси в
организацията при спазване на националните и международни нормативни изисквания и прилагане на добрите практики.

I. Политиката по качество на БЕЛ-РС е да удовлетворява изискванията и очакванията на своите клиенти чрез
доставка на услуги и продукти с високо качество и на конкурентна цена.
За успешно провеждане на заявената Политика за Качество на Управлението в БЕЛ, ние:
 Управляваме процесите в дейността на фирмата в съответствие с изискванията на внедрената Система ISO 9001:2015
 Спазваме нормативнитв изисквания в процеса на работа и следим тяхното изменение.
 Поддържане партньорски взаимоотношения и комуникация с клиентите и доставчиците на фирмата.
 Поддържаме своята компетентност на ниво, подходящо за изпълнение изискванията към нашите продукти и услуги.
 Управляваме дейностите и ресурсите в БЕЛ-РС като процеси с проследимост и измерваме качеството на нашата работа.
 Ефективно прилагаме етапите планиране, реализация, проверка и подобрение с цел просперитет на фирмата.
II. Ръководството на „БЕЛ-РС” заедно със своите служители и работници непрекъснато подобрява своите
продукти и услуги и ги реализира при здравословни и безопасни условия на работа и опазване на околната
среда.
Практическото осъществяване на тази политика във фирмата се постигa чрез:
 Изграждане, сертифициране и поддържане на интегрирана система за управление на здравето и безопасността при
работа (OHSAS 18001:2007) и опазване на околната среда (ISO 14001:2004).
 Максимално ангажиране на фирмения екип на БЕЛ-РС за поддържане и подобряване здравето и безопасността при
работа и опазване на околната среда чрез развиване на старание и лични умения за отговорност и прецизност.
 Утвърждаване на доверие, коректност и обмен на информация с клиенти, доставчици и контролни органи.
 Поддържане на процеси, практики, методи, материали, продукти и услуги на фирмата, намаляващи неблагоприятните
въздействия върху околната среда и гарантиращи безопасни и здравословни условия на работа, което премахва и
минимизира рисковете за всички наши служители, клиенти и обществото.
 Въвеждане и поддържане на практики, насочени към опазване на околната среда в районите на нашите проекти.
 Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация, осъзнаване въздействията върху
околната среда, произтичащи от дейността на всеки.
 Предотвратяване на замърсяването от дейността, процесите и продуктите върху околната среда, чрез постоянно
идентифициране и оценка на аспектите на околната среда.
 Разгласяване, въвеждане и запознаване на служителите от всички нива с политиката за здраве и безопасност при работа
и околна среда и отговорността им за реализирането й.

Периодично актуализиране на системата за управление на фирмата, основано на обратна информация чрез
преглед на изпълнението на конкретните цели и оценка адекватността на променените условия.
КАТО РЪКОВОДИТЕЛ НА „БЕЛ-РС”ООД ДЕКЛАРИРАМ:
Личната си ангажираност и отговорност за огласяване, разбиране, прилагане и развитие на Политиката по качество,
безопасност и околна среда, за осигуряване на необходимите човешки, материални и финансови ресурси за изпълнение
на поставените цели и за ефикасното функциониране на Интегрирана система за управление.

Управител
инж.П.Димов

