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ПОЛИТИКА 

 
за ангажиментите на ръководство и организацията “МЕТИКС” ООД за добро управление на 

качеството, околната среда и условията на труд на интегрираната система за управление 

“МЕТИКС” ООД извършва разработване, производство, монтаж и обслужване на 

електрически табла ниско напрежение, комплектни трансформаторни подстанции – метален и 

бетонен тип, комплектни разпределителни уредби КРУ " Uni Sес "до 24kV и осветителни тела, 

както и търговска дейност - продажба на електрически апарати, кабели, проводници, 

електроинсталационни материали и изделия. В съвременните пазарни условия - при засилващата 

се конкуренция на пазара и завишаващи се изисквания на потребителите, ръководството на 

“МЕТИКС” ООД оценява, че успешен бизнес и стабилно развитие са възможни само чрез 
предлагането на продукти и услуги с качество, съответстващо на нуждите и очакванията на 

нашите потребители, чрез непрекъснатото подобряване на дейностите по опазването на околната 

среда и осигуряването на здравословни и безопасни условия при изпълнение на задачите в 

дейността на дружеството.  

Политиката на “МЕТИКС” ООД е да произвеждаме и предлагаме на пазара нашите 

продукти на добра цена, на широк кръг от клиенти в страната и чужбина при опазване на 

околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия чрез установяване на 

стандарти за съвършенство в отрасъла по отношение на качеството на производството, 

опазването на околната среда и осигуряването на здравословни и безопасни условия и чрез 

поддържане на най– ниски разходи, без това да повлияе на високото качество на нашите 

продукти, на непрекъснатото усъвършенстване на здравословна и безопасна работна среда за 

всички служители на фирмата и към развитие на всички дейности и процеси по приемлив за 

околната среда.  

 Ръководството оценява, че постигането на целта е възможно само чрез ефективна 

интегрирана система за управление на качеството, околната среда и условията на труд базирана 

на изпитаните и утвърдени принципи на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и 

БДС ISO 45001:2018. Това налага:  

 активно участие на целия ръководен персонал в определянето и преглеждането насоките, 

целите и задачите по качество, околната среда и условията на труд и да създаде средата, в която 

персоналът да е в състояние активно да допринесе за постигане на целите; 

 въвличане на персонала от всички нива и използване на неговия потенциал в полза на 

дружеството, осигуряване на възможности за неговото обучение, осведоменост и компетентност; 

 прецизно определяне и овладяване на всички необходими за системата за управление 

процеси, тяхната последователност и взаимовръзки, прилагане на системен подход за тяхното 

управление; 

 прилагане на действия за набиране на обективна информация и за анализ на данните за 

протичането на процесите, за постигането на съответствие с изискванията на потребителите, 

ефективността на системата, планиране и реализиране на непрекъснати подобрения на 

ефикасността на системата; 

 изграждане на взаимноизгодни отношения с нашите доставчици; 

 непрекъснато подобряване на ефикасността на системата за управление на качество при 

стриктно спазване на приложимите изисквания на нормативните актове, създадени от 

законодателен орган, както и изискванията на самата организация. 

 Политиката е насочена към развитие на всички дейности и процеси по приемлив за 

околната среда начин при спазване на следните ръководни принципи: 

 Опазване на околната среда чрез намаляване замърсяването на атмосферния въздух, 

водите, почвите и управление на отпадъците; 

 Постигане на съответствие с правните и доброволно възприети изисквания по опазване на 

околната среда, имащи отношение към дейности, процеси, продукти и услуги на организацията и 

техните аспекти; 

 Икономично потребление на природните и енергийни ресурси; 

 Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната 

среда чрез приемане на дългосрочни и краткосрочни програми; 
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 Прилагане на най-добрите налични техники и технологии, когато това е възможно и 

икономически целесъобразно; 

 Стремеж към повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци, както и 

тяхното правилно оползотворяване и обезвреждане; 

 Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, имащи 

значимо въздействие върху околната среда; 

 Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към 

опазване на околната среда; 

 Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на околната среда. 

 Политиката е насочена към всички дейности, процеси, работни места и работно 

оборудване за поддържането и непрекъснатото усъвършенстване на Системата за управление на 

здравето и безопасността при работа за всички и включва следните ангажименти за: 

 осигуряване на здравословни и безопасни условия за работа за предотвратяване на 

свързани с работата наранявания и заболявания и е подходяща за целта, големината и контекста 

на организацията и за специфичния характер на нейните рискове за ЗБР и възможности за ЗБР; 

 осигуряване рамка за определяне на целите по ЗБР; 

 изпълнение на законовите изисквания и други изисквания; 

 премахване на опасностите и намаляване на рисковете за ЗБР; 

 постоянно подобряване на системата за управление на ЗБР 

 консултиране и участие на работниците и на представители на работниците в групата по 

условия на труд. 

 Ръководството на “МЕТИКС” ООД призовава целия персонал да спазва и прилага тези 

принципи и да изхожда от тях при изпълнение на ежедневните задължения в процеса на работа. 

Личната отговорност на всеки за опазване на околната среда, за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд при създаването на качествена продукция са гарант за непрекъснато 

подобряване на функциониращата Система за управление. 

Ръководството на “МЕТИКС” ООД е убедено, че персоналът ясно осъзнава ролята на 

качеството, опазването на околната среда и осигуряването на здраве и безопасност при работа за 

нашето развитие и успех, и е уверено, че всеки, съобразно своите права, отговорности и 

възможности, сега и в бъдеще ще допринася за изпълнение на политиката и ефективното 

функциониране на системата.  

Всички доставчици, подизпълнители и клиенти на Организацията се призовават да се 

съобразяват с декларираните в политиката ангажименти на ръководството за качеството, по 

отношение на околната среда и здравето и безопасността при работа 

Ръководството гарантира, че настоящата Политика е огласена, разбрана, прилагана и 

поддържана на всички равнища в организацията. Персоналът ясно осъзнава ролята на 

качеството, непрекъснатото подобряване опазването на околната среда и осигуряването на 

здравословни и безопасни условия при изпълнение на задачите си. За да поддържа постоянно 

адекватна на организацията политика по управление, Ръководството ежегодно планира измерими 

цели. За изпълнението им е създало условия за стриктно спазване изискванията на системата, 

предоставило е рамка за създаване и преглед на целите при прегледа от ръководството. Политиката 

по управление и документите на системата са задължителни за изпълнение от персонала според 

отговорностите. 

 

Като управител на „МЕТИКС“ ООД 

 

ДЕКЛАРИРАМ 

 

личното си участие и отговорност в осъществяването на обявената политика 

 

 

Управител: 

18.11.2020 год. 
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