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ДЕКЛАРАЦИЯ
на ръководството на АВКО АД
Ръководството, в лицето на Изпълнителния директор, официално обявява
Политиката на Дружеството, за да бъде огласена, разбрана, прилагана и
поддържана от персонала на АВКО АД и оповестена пред заинтересованите
делови партньори и пред обществеността
В СЛЕДНИТЕ АСПЕКТИ:

1/ ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО:
Ориентирана към удовлетворяване на изискванията на клиентите при
стриктно спазване на законовите и нормативните изисквания към нашите продукти
В съответствие с така обявената ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, общите цели по
качеството на ръководството са:

Непрекъснато проучване и по- пълно удовлетворяване на изискванията и
очакванията на клиентите и други заинтересовани страни, с цел
предлагане на нови продукти, съответстващи на изискванията на клиентите,
на заинтересованите страни и на действащите законови и нормативни
изисквания.

Осъществяване на активно и ангажирано управление, което да осигури
единство на цели, ръководство и вътрешна среда за осигуряване на
планираното съответствие на предлаганите продукти с изискванията към тях
и постигане на желаните резултати.

Привличане и ангажиране на персонала от всички нива в дружеството към
изпълнение на изискванията и очакванията на клиентите, чрез неговото
непрекъснато информиране, инструктиране и обучение за достигане на
необходимата компетентност.

Управление на дейностите и ресурсите като процеси, което ще осигури
подобряване на финансовите резултати на дружеството.

Ефективно управление на взаимно свързаните процеси чрез:
 рационално използване на възможностите и квалификацията на персонала,
 осигуряване на непрекъснати подобрения на производствените процеси,
 осигуряване на непрекъснати подобрения на процесите на СУК,
 осигуряване на непрекъснати подобрения на инфраструктурата,
 осигуряване и поддържане на безопасна, здравословна и отговаряща на
приложимите законови изисквания
относно рисковете за здравето и
безопасността при работа, работна среда.

Непрекъснато подобряване на ефикасността на СУК чрез прилагане на
коригиращи и превантивни действия, произтичащи от анализа на
констатираните и на потенциалните несъответствия

Вземане на аргументирани решения на база анализиране и оценяване на
данни и информация за процесите, продуктите и ефективността на СУК.

Изграждане и поддържане на взаимно изгодни взаимоотношения с
одобрените
доставчици
за
реализиране
на
Политиката
и
стратегическите цели по качеството
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2/ ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА
Ръководството да обезпечи опазване здравето на персонала и на
обществеността в града чрез непрекъснато подобряване на екологичното
състояние на въздуха и водата
В съответствие с така обявената Политика по околната среда, общите цели,
които ръководството си поставя като ангажимент са:
 Предотвратяване замърсяването на околната среда и при възможност
минимизиране на всяко вредно въздействие върху околната среда от
извършваните дейности в дружеството при производството на продуктите и
при управление на отпадъците.
 Намаляване на отпадъците и потреблението на ресурси – материали, горива,
електроенергия и вода.
 Спазване на приложимите законови и нормативни документи по отношение на
околната среда, както и на вътрешните критерии, които дружеството приема
да съблюдава по отношение околната среда.
 Осигуряване на прозрачност на дейностите по разработването, внедряването
и поддържането на Система за управление по околната среда за персонала на
дружеството, за собствениците, за клиентите и доставчиците и за местната
общественост.
 Непрекъснато подобряване на Системата за управление по околната среда в
съответствие с изискванията на ISO 14001:2015.

3/ ПОЛИТИКА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Политиката на ръководството на АВКО АД е за здравословни и безопасни условия
на труд е изготвена, за да отговори на законовите изисквания, както и да изрази
ангажимента на ръководството и на неговата решимост да работи за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд за своите работници и служители.
Ръководството на Дружеството разглежда здравето и безопасността на своя
персонал като неделима част от управлението на дружеството и поема задължението да
въведе и поддържа добри практики в тази насока във всички свои дейности. Надяваме се
положителното ни отношение и подход да са пример и стимул за нашия персонал, който да
приеме и прилага всички вътрешно фирмени регламенти и програми, касаещи
здравословните и безопасни условия на труд. Нашата убеденост в това отношение се
основава и на нашия девиз “Успехът на АВКО АД върви ръка за ръка с благополучието
на персонала!”
Ръководството се задължава да създаде необходимите предпоставки в
дружеството за спазване на всички приложими законови изисквания, свързани със здравето,
безопасността и благополучието по време на работа на целия персонал. В допълнение
ръководството гарантира, че ще бъдат предприети всички разумни практически мерки за
непрекъснато подобряване на условията, касаещи здравето и безопасността при работа.
Ръководството ще направи всичко необходимо изводите и оценките направени във
връзка със здравето и безопасността при работа, да бъдат отчитани при вземането на
управленски решения и да бъдат третирани със същата важност, както всички други
дейности в дружеството.
Ръководството на АВКО АД декларира, че ще положи усилия за постигане на
общите цели:
 Да осигури и поддържа инфраструктура, машини и оборудване, които да са
безопасни и без всякакви рискове за здравето при работа;
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Да обезпечи безопасност и отсъствие на риск за здравето на работещите
във връзка с използването, работата, транспортирането и съхранението
на потенциално опасни вещества и предмети;
 Да осигури и поддържа безопасна работна среда;
 Да осигури и поддържа в безопасност и без всякакви рискове за здравето
всички средства за достъп до работните места и аварийните изходи;
 Да осигури такава информация, инструкции и обучение, каквито са
необходими, за да гарантира здравословна и безопасна работна среда за
целия персонал;
 Да осигури прилагането и непрекъснатото подобряване на Системата за
управление на здравословните и безопасни условия на труд в
съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007.
Необходимите средства за изпълнение на поетите ангажименти от ръководството
по отношение на безопасността и здравето при работа ще бъдат осигурени и нашата
Политика ще бъде преразглеждана периодично и при необходимост ревизирана.


КАТО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА “АВКО” АД
ДЕКЛАРИРАМ
ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ, ОТГОВОРНОСТ И АНГАЖИРАНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА:
Осигуряване на необходимите финансови, материални и човешки ресурси за
прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Интегрираната системата
за управление на качеството , околната среда и здравословни и безопасни условия
на труд по изискванията на международните стандарти
ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 и OHSAS 18001:2007
Изпълнение на обявената политика
качеството , околната среда и
здравословни и безопасни условия на труд

Юли, 2018г.
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