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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

Ръководството на СИС ГРУП ХОЛД ООД обявява решението си да разработи, внедри и сертифицира 

Интегрирана Система за Управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при 

работа, в съответствие с изискванията на стандартите за съответствие БДС EN ISO 9001:2008, БДС 

EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007, като декларира отговорността си за поддръжка на 

системата с приложение на приетата: 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

Политиката на СИС ГРУП ХОЛД ООД е извършване на дейността си при спазване на нормативните 

доброволно приети и вътрешнo фирмени изисквания свързани със качеството, околната среда, 

здравето и безопасността при работа. Ориентирана е към: 

 въвеждане на непрекъснати целенасочени подобрения, необходими за успеха на СИС ГРУП 

ХОЛД ООД 

 създаване на взаимоотношения с доставчици и партньори, водещи до увеличаване на 

ефективността и ползите от съвместната дейност 

 повишаване ангажимента на СИС ГРУП ХОЛД ООД за намаляване и предотвратяване на 

въздействията от работата върху здравето, безопасността при работа и опазване на околната 

среда. 

Ръководство на СИС ГРУП ХОЛД ООД се ангажира с развитието на икономически стабилно 

предприятие, загрижено за здравето и благосъстоянието на своите служители. Стратегията на СИС 

ГРУП ХОЛД ООД е чрез прилагане на основните принципи по качество, здраве и безопасност при 

работа и опазване на околната среда да осигури оптимална ефективност на дейността си, 

поддържайки високо ниво на качеството на услугите, като по този начин задоволи дефинираните и 

подразбиращите се изисквания на клиентите, техните нужди и очаквания. 

За тази цел то дефинира следните приоритети: 

1. Организира разработването, документирането, внедряването, поддържането и 

усъвършенстването на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, 

която е адекватна и подходяща за дейността на дружеството; 

2. Спазване на правните изисквания, нормативните разпоредби и с другите изисквания, които 

организацията си е поставила във връзка с аспектите на околната среда за съответствие с 

действащото законодателство по отношение на управление на дейностите по околната среда, 

здравословните и безопасни условия на труд; 

3. Прилагане подход на управление за осъзнаване на индивидуалните задължения на персонала 

по отношение на управление на дейностите по опазване на околната среда, здравето и 

безопасността при работа; 

4. Осъществяване на открити и делови взаимоотношения със заинтересованите страни в процеса 

на осигуряване на управлението на въздействията върху околната среда, осигуряване на 

здравето и безопасността при работа; 

5. Създаване и документиране на общи и конкретни цели по качество, управление на околната 

среда, здравето и безопасността при работа; 
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6. Финансово обезпечаване изпълнението на необходимите програми за управление ; 

7. Организиране подготовката на персонала за адекватно реагиране при извънредни ситуации, 

инциденти, злополуки и др., оказващи неблагоприятни въздействия върху природата и 

човека; 

8. Създаване на условия за предотвратяване на наранявания и заболявания, за непрекъснато 

подобряване на управлението на здравето и безопасността при работа и на резултатите по 

отношение на здравето и безопасността при работа; 

9. Непрекъснато повишаване на резултатността по подобряване на ИСУ и предотвратяване на 

замърсяването на околната среда. 

Ръководството на СИС ГРУП ХОЛД ООД изразява своята убеденост за съпричастност, ангажираност и 

коректност на целия персонал на фирмата при реализиране на Политиката и Целите на СИС ГРУП 

ХОЛД ООД. 
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