
ДЕКЛАРАЦИЯ  
от ръководството на „РАДЕВ“ ЕООД 

за политика по качество, околна среда и ЗБУТ 
 

Настоящата политиката изразява ангажимента на Ръководството на 
„РАДЕВ“ ЕООД за качествено изпълнение на дейностите, в съответствие с 

действащото законодателство и други приложими изисквания. 

Ръководството създава и гарантира необходимите условия за стриктно 

спазване изискванията на интегрираната система за управление в „РАДЕВ“ 
ЕООД и за активното съдействие на персонала в нейното непрекъснато 
подобряване. 

За изпълнение на декларираната политика, Ръководството на „РАДЕВ“ 
ЕООД е определило следните цели:  

КАЧЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ: 
 Стриктно придържане към определените от клиента изисквания, 

съгласуваните условия на работа и цени; 

 Подобряване вътрешния обмен на информация в дружеството, чрез 
регламентиране на комуникацията; 

 Непрекъснато подобряване на нашата работа; 
 Ефикасно и ефективно управление на взаимосвързаните процеси и 

дейности в дружеството посредством прилагане на процесно-ориентиран 
подход на управление; 

 Компетентност, коректност и надеждност; 

 Поддържане на подходяща работна среда за нашите служители. 
 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА: 
 Поддържане на съответствие с приложимите нормативни изисквания по 

отношение опазване на околната среда, касаещи дейностите, процесите, 

крайния продукт и съпътстващите услуги и свързаните с тях 
идентифицирани аспекти; 

 Контролирано потребление на използваните в нашата дейност природни 
ресурси; 

 Предотвратяване или намаляване до минимум на замърсявания от страна 

на наши служители; 
 Повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци; 

 Осигуряване на необходимите ресурси за обучения и засилване на 
персоналната отговорност на всеки наш служител, към опазване на 
околната среда; 

 Активно сътрудничество с организации за контрол на околната среда и 
всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване 

на околната среда.  
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА: 

 Осигуряване и поддържане на безопасна работна среда, без неприемлив 
риск за здравето на работниците и другите заинтересовани страни, 

имащи отношение към дейността на „РАДЕВ“ ЕООД;  



 Поддържане на съответствие и спазване на приложимите изисквания на  

нормативните актове и вътрешните организационни изисквания, свързани 
със здравето и безопасността при работа; 

 Превенция на рисковете и заболеваемостта, чрез планиране и 
изпълнение на адекватни мерки по осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд;   

 Целенасочен стремеж към избягване или намаляване на рисковете от 
трудови злополуки до минимум;  

 Непрекъснато повишаване мотивираността и квалификацията на 
персонала ни и обучението му относно изискванията за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд.  

Политиката и целите по качеството, околната среда и ЗБУТ подлежат на 
периодичен преглед и актуализация, при необходимост, с цел поддържане на 

адекватността им спрямо външните условия и изискванията на клиентите. 
Политиката и целите по качеството, околна среда и ЗБУТ се 

разпространяват до всички служители и са на разположение на клиентите и 

партньорите на „РАДЕВ“ ЕООД. 
Ръководството ежегодно определя краткосрочни цели за изпълнение на 

политиката и стратегическите цели по качеството, околната среда и ЗБУТ. 
Декларирам стремежа си за изпълнение на декларираната политика и се 

ангажирам лично да предприема необходимите мерки за постигането й в 
„РАДЕВ“ ЕООД. 
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