
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА И ЦЕЛИТЕ ПО КАЧЕСТВО И 
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 
Софийска перална компания „Евростил” ООД е успешно развиваща се фирма в 

областта на услугите по извършване на промишлено пране. 
Дейността на Софийска перална компания „Евростил” ООД се извършва изцяло 

в гр. София. 
 В условията на засилващата се конкуренция и на непрекъснатото 

повишаване изискванията на деловите партньори, клиентите и всички заинтересовани 
страни, както и необходимоста да се създаде доверие към фирмата в обществото и 
държавата в усилията да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на 
труд, политиката по управление на ръководството на Софийска перална компания 
„Евростил” ООД се ориентира към 

 
УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА И ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ 

ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 
КАЧЕСТВОТО НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ И АНГАЖИМЕНТ ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАРАНЯВАНИЯТА И ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА 
ПЕРСОНАЛА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

чрез: 

 Спазване на приложимите за организацията законови и нормативни актове; 

 Ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността, съгласно 
действащите нормативни документи. Намаляване до минимум рисковете за 
персонала и другите заинтересовани страни, свързани с дейността; 

 Определяне и прилагане на системен подход при управление на процесите; 

 Осигуряване на необходимите ресурси за техническо обновление, подобряване на 
технологиите и осигуряване съответствие на предоставяните услуги с 
определените изисквания,  

 Подобряване на работната среда, защита на работещите; 

  Постигане и поддържане на необходимата компетентност на персонала и 
запазване на неговото здраве и безопасност; 

 Осигуряване на висока дисциплина и персонална отговорност за постигане целите 
по качеството, здравословните и безопасни условия на труд; 

 Прилагане на действия за набиране на обективна информация и за анализ на 
данните за ефективността и ефикасността на процесите и удовлетвореността на 
клиентите, с оглед планиране и реализиране на непрекъснати подобрения; 

 Осъществяване на ефикасни и взаимноизгодни връзки и отношения с доставчици 
и клиенти. 

 



 
 

Ръководството на Софийска перална компания „Евростил” ООД е убедено, че 
реализацията на политиката по качество, здравословните и безопасни условия на труд е 

възможна само чрез поддържане и непрекъснато подобряване на Интегрираната 
система по управление, съгласно изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2015 и BS OHSAS 

18001:2007. 
 

За изпълнение на политиката по управление, ръководството ще работи за 
постигане на следните основни цели: 

1. Внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на сертифицирана 
Интегрирана система по управление. 

2. Изпълнение на очакванията на другите заинтересовани страни по отношение на 
качеството на предоставените услуги и осигуряване на безопасни условия на 
труд; 

3. Обновяване и модернизация на прилаганите технологии. 
4. Запазване и стремеж за увеличаване на пазарния дял на извършваните услуги. 
5. Повишаване на компетентността и безопасността на персонала. 
6. Непрекъснато увеличаване на удовлетвореността на клиентите. 
7. Ръководството на Софийска перална компания „Евростил” ООД е убедено, че 
персоналът ясно осъзнава ролята на качеството и безопасността на персонала за 
развитието и успеха на дружеството и е уверено, че всеки, съобразно своите права, 
отговорности и лични възможности, допринася за Постигане на положителни 
икономически резултати и осигуряване на устойчив растеж на дружеството. 

 
Неотстъпното провеждане на политиката по управление и изпълнение на целите 

са задължение и отговорност на всички работещи в Софийска перална компания 
„Евростил” ООД, независимо каква длъжност заемат. 
 

Като Управители на Софийска перална компания „Евростил” ООД 

Д Е К Л А Р И Р А М Е  

личното си участие и отговорност в осъществяването 
 

на обявените в декларацията политика и цели по управление. 
 

 
УПРАВИТЕЛИ: 

 
       
  И. Мидюров           Н. Калайков 

 
 

Дата: 05. 10. 2017 год. 


