
 

 

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА  

И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Ръководството на „САКСА” ООД смята, че повишаването на качеството на предлаганите 
от дружеството продукти и услуги свързани със съхранението, търговията на едро, транспорта 
и доставката на петролни продукти съпроводено с безопасност и грижа към околната среда, 
трябва непрекъснато да се подобрява и това е постоянна цел на ръководството и персонала на 
дружеството. 

Ръководството се стреми да постигне оптимални условия за ефективно и ефикасно 
управление на интегрираната система, разработена в съответствие с изискванията на ISO 
9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001. 

„САКСА” ООД се стреми да предлага конкурентни продукти и услуги с високо качество, 
гарантиращо съществуването и просперитета на фирмата, при стриктно спазване на 
действащите нормативни и стандартизационни изисквания, приложими към реализираните от 
дружеството дейности и свързаните с това прилежащи услуги, непрекъснат контрол и  
подобряване на условията за здраве и безопасност при работа и опазване на околната реда, 
чрез поддържане и развитие на внедрената ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ и 
прилагане на съответните нормативни изисквания. 

Удовлетворяване на изискванията и очакванията на нашите клиенти, чрез компетентно 
и отговорно изпълнение на поетите ангажименти от страна на нашите работници и служители е 
една от основните цели на дружеството. 

Ръководството оценя значението на добрите взаимоотношенията с доставчиците и се 
стреми към превръщането им в дългосрочно и надеждно партньорство. 

Чрез непрекъснато обучение ръководството на „САКСА” ООД се старае да поддържа 
необходимата квалификация и повишава професионализма на персонала, като постигането на 
планираните резултати се оценява и мотивира. 

За ефикасното и ефективно провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ, 
РЪКОВОДСТВОТО определя основните стратегически цели по управление в следните 
направления: 

 КАЧЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ: 

 Повишаване конкурентоспособността на „САКСА” ООД, чрез непрекъснато 
подобрение на процесите, които управлява; 

 Удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите; 

 Установяване, поддържане и развитие на взаимноизгодни отношения с доставчици 
и клиенти; 

 Увеличаване на финансовите средства на дружеството; 

 Развитие на инфраструктурата и подобряване на работната среда; 

 Въвеждане и поддържане на практики, насочени към повишаване на качеството при 
спазване на изискванията за безопасност и опазване на околната среда. 

 

 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 „САКСА“ ООД;  

 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.  

За реализиране на тази ПОЛИТИКА, РЪКОВОДСТВОТО на „САКСА“ ООД доброволно е 
осигурило разработването, внедряването и функционирането на Интегрирана Система за 
Управление, съответстваща на изискванията на международните стандарти ISO 9001, ISO 
14001 и BS OHSAS 18001. 

РЪКОВОДСТВОТО осигурява всички необходими ресурси и създава условия за 
стриктно спазване изискванията на интегрираната система за управление и за активното 
съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие.  

В качеството си на Управител на „САКСА“ ООД, декларирам личното си участие и 
отговорност за изпълнение на обявената политика по управление. 

 

УПРАВИТЕЛ:  (п) 

            (АТАНАС ДИМОВ) 


