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Уважаеми клиенти и партньори, Уважаеми членове на персонала на
“ЕКОН-91” ООД гр. Русе,
Успешното развитие на дружеството и добрия прием от клиентите, на предлаганите от нас
лакобояджийски материали, пенолатексови и шивашки продукти, както на вътрешния, така и
на външните пазари, са резултати, постигнати чрез прилагане на съвременни методи за
управление, в т.ч. и на прилаганата сертифицирана Интегрирана с-ма за у-ние (ИСУ:2017).
В настоящия момент, Ръководството си поставя за цел да поддържаме в постоянно
съответствие с използваните за модели международни стандарти БДС EN ISO 9001, БДС EN
ISO 14001 и BS OHSAS 18001 и непрекъснато да подобряваме, прилаганата сертифицирана
ИСУ. Това е още едно доказателство за нашата съпричастност към Европейските и Световни
тенденции в това отношение и на желанието ни, да се утвърдим като съвременно дружество:
 предоставящо съответстващи на изискванията, качествени и безопасни продукти,
както на вътрешния, така и на външните пазари;
 управляващо аспектите на Околната среда (ОС), за да предотвратява замърсявания
или други негативни въздействия върху ОС.
 осъществяващо дейността си при условия, гарантиращи Здравословни и безопасни
условия на труд (ЗБУТ);
ПРИЛАГАНЕТО НА ИСУ ПОСТАВИ ПРЕД НАС ПО РАЗШИРЕНИ ЦЕЛИ
И НИ МОТИВИРА :
1. Да поддържаме ИСУ:2017, така че да удовлетворяваме приложимите изисквания на
избраните модели - БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO 14001 и BS OHSAS 18001;
2. Да поддържаме в постоянно съответствие сертифицираната ИСУ;
3. Да документираме общите цели по качеството, ОС и ЗБУТ и да ги разпределяме по нива
в дружеството, като конкретни цели .
4. Да поддържаме така ИСУ, че постоянно да се осигурява :
 Удовлетворяване изискванията на клиентите и на другите заинтересовани страни,
относно качеството и безопасността на предоставяните продукти, опазването на ОС и
осигуряването на ЗБУТ;
 Непрекъснато подобряване на цялостната ни дейност;
 Стабилизиране на пазарните позиции на дружеството;
 Ефикасно у-ние на всички процеси и дейности в дружеството;
 Ефикасност и ефективност на планираните цели и на резултатността им;
 Създаване на условия за пълноценна реализация на членовете на персонала .
ОСНОВНИТЕ ПОДХОДИ, КОИТО ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ПРИЛАГА ПО
ОТНОШЕНИЕ НА ЗБУТ И ОПАЗВАНЕТО НА ОС:
1. Взаимодействие чрез поддържане на ефикасна комуникация със специализираните
държавни/обществени органи и организации на територията на Русенска област, в т.ч.:
 РИОСВ;
 Служба по пожарна безопасност и защита на населението;
 Обществени сдружения и органи на фирми работещи по предотвратяването на
негативното въздействие върху ОС;
 РЗИ;
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 Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда", чрез нейните териториални
структури.
2. Разработване на програми за управление на ЗБУТ и на аспектите на ОС, в които
приоритет да бъдат действията и дейностите, предотвратяващи появата на рискови работни
условия и неблагоприятни въздействия върху ОС. В разработваните програми включване на
мероприятия, съгласувани с органите, цитирани по-горе, с цел поддържане на практическа
готовност за действие от целия персонал.
3. Провеждане на мониторинг и измервания със собствени сили или чрез специализирани
външни организации, върху всички работни места, с оценка на риска по голяма от 71 и на
аспектите на ОС с оценка над 100, и въз основа на резултатите от оценките, планиране и
предприемане на адекватни действия.
ЗА ДА ПОСТИГНЕМ НАБЕЛЯЗАНИТЕ ЦЕЛИ, НИЕ КАТО РЪКОВОДСТВО СЕ
АНГАЖИРАМЕ:
1. В определения и обхват, управляваните чрез ИСУ:2017 продукти, процеси и дейности,
да са в съответствие с приложимите законови и други изисквания, които дружеството е
приело да изпълнява, отнасящи се до управляваните аспекти по качеството, ОС и ЗБУТ.
2. Да поддържаме цялостната политика по качеството, ОС и ЗБУТ, адекватна на
променящите се външни и вътрешни условия, като създадем необходимите предпоставки на
всички нива в дружеството тя да бъде разбрана, осъзната и прилагана и да е на разположение
на заинтересованите страни.
3. Да осигуряваме необходимите средства и ресурси за прилагане на утвърдената
политика и за постигане на набелязаните цели по качеството, ОС и ЗБУТ.
4. Да извършваме лично периодични прегледи на ИСУ, за да бъдат оценени адекватността
(съответствието), ефикасността и ефективността на прилаганата ИСУ, както и
необходимостта от внасянето на подобрения.
5. Убедени сме, че всеки член на персонала ще продължи да проявява в необходимата
степен своята съпричастност, при решаването на предстоящите конкретни задачи, за да
продължи да се повишава доверието и авторитета на дружеството.
6. Делегираме пълномощия на г-н E. Eнчев – Зам. управител, като Упълномощен
представител на Р-вото по ИСУ и на инж. З. Цонева - Експерт ЗБУТ и ОС, като координатор
по ИСУ, да представляват Р-вото на дружеството. В качеството си на упълномощени
представители на Р-вото, същите да се ангажират със :
 Прилагането на политиката по качеството, ОС и ЗБУТ, чрез активно съдействие за
създаване на необходимата организационна структура;
 Организиране и документиране на провежданите прегледи на ИСУ от Р-вото;
 Определяне на конкретните цели и текущи задачи и делегиране на правомощия на
съответни длъжностни лица за решаване въпросите на качеството, ОС и ЗБУТ;
 Представяне на дружеството по въпросите, свързани с ИСУ;
 Обучение и мотивиране на целия персонал на дружеството, да бъде компетентен,
осъзнат и съпричастен към прилагането на политиката по качеството, ОС и ЗБУТ и
постигането на общите и конкретни цели по у-нието на качеството, ОС и ЗБУТ.

УПРАВИТЕЛ: инж. Епрем Кондаян

