
ДЕКЛАРАЦИЯ 
от ръководството на „ПРОСТРИЙМ ГРУП” ЕООД 

за политиката по качеството, опазване на околната среда и 
осигуряване на безопасни условия на труд 

 
 

Политиката на „ПРОСТРИЙМ ГРУП” ЕООД е да усъвършенства системата за управление, за да 
гарантира нарастване на удовлетвореността на клиентите, като задоволява все по-пълно техните 
изисквания. Политиката по качеството, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда е 
равностойна и неизменна част от цялостната политика и стратегия на фирмата.  

Декларираме нашите възможности и решимост: 
-     Да внасяме непрекъснати целенасочени подобрения в дейността, необходими за успеха на 
„ПРОСТРИЙМ ГРУП” ЕООД; 
-     Да удовлетворяваме изискванията и очакванията на клиентите при безусловно спазване на 
действащото законодателство в Република България; 
-     Непрекъснато да подобряваме условията на труд във фирмата и да не допускаме увреждане на 
живота и здравето на работещите за нас и на всички заинтересовани страни с приоритет на превенцията; 
-     Да развиваме всички дейности, процеси и продукти по приемлив за околната среда начин, като 
постоянно се стремим да причиняваме възможно най-малко щети на природата и да оптимизираме 
използването на природните ресурси. 
-     Да поддържаме делови и взаимно изгодни отношения с доставчиците и партньорите, водещи до 
подобряване на ефективността и ползите от съвместната ни дейност; 
-     Да бъдем полезни на държавата и обществото 
С внедряването на Интегрирана система за управление, ръководството на „ПРОСТРИЙМ ГРУП” ЕООД си 
поставя следните дългосрочни стратегически цели: 

1.    В областта на качеството 

-     Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички работещи за фирмата и поставянето на 
качеството като основа за всички планове и действия за бъдещо развитие. 
-     Прилагане на нови съвременни технологии и продукти с цел подобряване на качеството и все по-
пълно удовлетворяване на потребностите и изискванията на нашите клиенти. 
-     Непрекъснато усъвършенстване на работните процеси и повишаване квалификацията, 
компетентността и мотивацията на персонала. 
-     Поддържане на обем на дейността и размери на приходите, достатъчни за осигуряване на стабилно 
финансово състояние 

2.    В областта на безопасността и здравето при работа 

-     Поддържане на условията на труд на работните места и оборудването в съответствие с изискванията 
на българското законодателство. 
-     Непрекъснато поддържане и повишаване на компетентността на персонала по безопасност и здраве 
при работа, за недопускане или ограничаване на аварийните ситуации. Извършване на дейностите от 
обучен персонал 
-     Непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление в направлението безопасност и 
здраве при работа. 

3.    В областта на околната среда 

-     Поддържане на корпоративните изисквания в съответствие с приложимото законодателство на 
Република България за опазване на околната среда. 
-     Предотвратяване или ограничаване на замърсяването чрез ефикасно управление на отпадъците и 
повишаване на екологичната култура на персонала. 
-     Разумно потребление на природни ресурси и прилагане на подходящи, щадящи природата, 
технологии и материали за осъществяване на дейността. 
В изпълнение на декларираната политика и поставените стратегически цели, ръководството се ангажира с 
непрекъснато усъвършенстване на Интегрираната система за управление, като мотивира всички 
служители на фирмата и се стреми да привлече към своята кауза бизнес-партньорите си – клиенти и 
доставчици. 
 

Като Управител на „ПРОСТРИЙМ ГРУП” EООД, 
 

Д Е К Л А Р И Р А М 
личното си участие и отговорност в осъществяването на обявената политика по качеството, 
опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 

изпълнението на стратегическите цели, които се стреми да постигне. 

 
 
Сирма Мутафчийска 
 
УПРАВЛЯВАЩ МЕНИДЖЪР 

 


