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ПОЛИТИКИ ПО КАЧЕСТВО И ЗБУТ

Д Е К Л А Р А Ц И Я НА РЪКОВОДСТВОТО НА
„КОЛОС” EООД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ПОЛИТИКAТA ПО КАЧЕСТВО И ЗБУТ НА ДРУЖЕСТВОТО
За да постигаме успехи и поставяме своето развитие на все по-високо ниво е необходимо да
правим всичко възможно да удовлетворяваме очакванията, както на нашите клиенти, така и да
осигуряваме трудовата безопасност на ангажирания в дружеството персонал.
Насочваме усилията си към управление на техническото и технологично развитие, обучение и
квалификация на персонала, като предпоставки за постигане на значителна рентабилност на
произвежданите продукти и краен икономически просперитет.
Стремежът ни да завоюваме и поддържаме доверието на клиентите ни се гради на една ясна
политика и планирана стратегия, чиято цел е повишаване качеството на произвежданите продукти съдове под налягане: газови бутилки (автомобилни и битови) и газови уреди, професионално обучение,
като абсолютен приоритет за дружеството в условията на строго спазване на безопасност на
труда.
1. Нашата основна цел е удовлетворяване изискванията на клиентите при спазване на
всички нормативни изисквания за безопасност на труда. В тази връзка ръководството на „КОЛОС”
ЕООД е определило и документирало политиката си по качество, здраве и безопасност, както своите
цели и ангажименти в това отношение.
2. Системата за управление е описана в Наръчника по управление на същностите качество и безопасност и отговаря на изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и BS OHSAS
18001:2007.
3. За нас сертифицирането на тази система и непрекъснатото поддържане на нейната
ефективност представляват най-добрата гаранция за уважението, което отдаваме на клиентите си,
за трайното ни присъствие на пазара и за сигурността на нашите работници.
4. Нашият персонал е отговорен за качеството на предлаганите дейности в рамките на
своята служебна компетентност и се стреми към недопускане на несъответствия с изискванията за
качество, както и за стриктно спазване на нормативните изисквания за безопасност и недопускане на
инциденти.
5. Обучението и квалификацията на персонала са предпоставка за висок професионализъм,
респективно за качество на произвежданите продукти и за спазването на изискванията за
безопасност при работа.
6. Постоянните подобрения са решаващи за нашия успех.
7. Политиката по качеството, здраве и безопасност, Наръчника по управлението на
същностите – качество и безопасност, както и документираните процедури са задължителни за
всички работещи в „КОЛОС” ЕООД.
“ПРОФЕСИОНАЛНО ОТНОШЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА
ТРУДОВА БЕЗОПАСНОСТ НА ВСЯКО РАБОТНО МЯСТО - ВСЕ ПОВЕЧЕ ДОВОЛНИ
КЛИЕНТИ И СИГУРНОСТ ЗА ПЕРСОНАЛА”
В качеството си на собственик и Управител на „КОЛОС” ЕООД поемам ангажимента да
осигурявам всички необходими ресурси за изпълнение на поставените цели и очертаната политика.
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