„КОМФОРТ” ООД - Варна

Приложение 1 НИСУ

ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
“Правим това, което другите не могат!”
Политика на „Комфорт” ООД е да предлага конкурентен строителен продукт с високо качество, което да гарантира
непрекъснатото развитие и просперитет на фирмата.
Основна цел е максимално задоволяване изискванията и очакванията на нашите клиенти и обществото при спазване на всички
законови и нормативни изисквания.
Практическото осъществяване на политиката и основната цел ще се постигне чрез:
1. Максимално ангажиране на ръководните кадри, служителите и работниците от всички нива за подобряване на качеството на
строителните дейности предлагани от фирмата.
2. Ангажиране на личния състав за предотвратяване на наранявания и заболявания, за непрекъснато подобряване на
управлението на здравето и безопасността при работа и за резултатите по отношение на здравето и безопасността при работа.
3. Ясно определени изисквания и взаимоотношения на всички нива и на всеки служител на дружеството и осигуряване на условия
за изпълнението им.
4. Развиване в ръководния и изпълнителски персонал на старание и лични умения за отговорност и прецизност при изпълнение на
изискванията към строително монтажните работи, предотвратяване на замърсяването, здравето и безопасността при работа и
демонстрирането им пред нашите клиенти.
5. Утвърждаване на доверие и коректност в отношенията с клиентите, партньорите и всички заинтересовани страни.
6. Непрекъснат стремеж към подобряване и внедряване на "най-добри налични техники" насочени към предотвратяване на
замърсяването, намаляване на количеството на отпадъците и ефективно използване на оскъдните природни ресурси.
7. Цялостно и непрекъснато оценяване въздействието на околната среда от строителството и използваните технологични процеси,
изразено чрез наблюдение, анализ, контрол и подобряване на използването на природни ресурси, енергия, суровини и
материали, отделяне на емисии и генерирането на отпадъци.
8. Готовност за реагиране по отношение на събития с потенциални неблагоприятни въздействия върху околната среда, здравето и
безопасността, като аргументираните решения и предприетите мерки бъдат широко разпространявани и внедрени за понижаване
рисковете от възникване на екологични инциденти или инциденти със здравето и безопасността на работещите.
9. Поддържане на взаимноизгодни отношения между фирмата и нейните доставчици и партньори за установяване на трайни
бизнес отношения при спазване на изискванията за опазване на околната среда, здравето и безопасността на работещите.
10. Осигуряване на пълно съответствие с изискванията на действащото законодателство, отнасящи се до качеството на
строежите, опасностите за здравето и безопасността при работа, определените аспекти на околната среда и на другите
изисквания, приети от организацията, включително стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.
11. Свеждане на Политиката до знанието на всички лица, работещи за или от името на организацията и определяне
отговорностите им за реализирането й. Периодично актуализиране, основано на обратната информация от измерване на
изпълнението й, оценка адекватността на променените условия, огласяване на промените сред персонала в най-кратки срокове.
12. Осигуряване Политиката да е достъпна за обществеността.
13. Усъвършенстване организацията на строителната дейност, чрез анализ на резултатите от нея и степента на удовлетвореност
на клиентите.
14. Непрекъснато поддържане на актуална Политиката с цел осигуряване, че тя продължава да е приложима и подходяща за
обстоятелствата в които функционира организацията.
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