Дееклараци
ия на Ръ
ъководсттвото
Ниее, долуподписанитее членовее на Съветта на диреекторите на
н „Риск И
Инженери
инг”
А
АД, деклаарираме, че се об
бвързвамее със спаазването на изисккванията, изложени в
Н
Наръчникаа и процед
дурите от ИСУ на „Р
Риск Инжеенеринг” А
АД.
Чреез подписсването на тази деекларацияя ние ДЕК
КЛАРИРАМ
МЕ, че КА
АЧЕСТВОТО
О Е
П
ПЪРВОСТЕЕПЕННА ЦЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРИ
И ПОСТОЯ
ЯННО ОПА
АЗВАНЕ НА ЗДРАВЕЕТО,
О
ОСИГУРЯВАНЕ НА Б
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕЕ ИЛИ ОГР
РАНИЧАВА
АНЕ
Н
НА НЕГАТТИВНОТО ВЪЗДЕЙ
ЙСТВИЕ ВЪРХУ О
ОКОЛНАТА
А СРЕДА
А И СПАЗВАНЕ НА
И
ИЗИСКВАН
НИЯТА ЗА С
СОЦИАЛН
НА ОТГОВО
ОРНОСТ.
За нас мери
ило за каачеството
о, което п
предлагам
ме, е отн
ношението
о на наш
шите
кклиенти към
к
съвм
местната ни работта. Следо
ователно, качество
ото опред
деля наш
шата
кконкурентна позиц
ция и жи
изнеспосо
обността на нашата Орган
низация. Съпътстваащи
нето на о
ккачеството
о на услуггите са и осигурява
о
опазване на
н околната среда и здраветто и
б
безопасно
остта при р
работа.
Упъ
ълномощееният пр
редставиттел на Ръководсството на Орган
низацията и
К
Координатторът на ИСУ са задължен
ни да осигурят иззискванияята на по
олитиката по
ккачество, о
околната среда и здравето
з
на клиентта и
и безопасността при работаа и тези н
д
другите зааинтересо
овани страани да бъ
ъдат разбр
рани, внед
дрени и и
изпълнени
и във вси
ички
н
нива на Ор
рганизаци
ията.
Наш
шата Интеегрирана система за управление, каакто и деейностите,, свързан
ни с
н
нейното иззпълнение, са и щее продълж
жават да сее развиват в съотвеетствие с и
изисквани
ията
н
на ISO 900
01:2008, ISO 14001:2
2004, BS OHSAS
O
18001:2007 и SA 8000:2
2014. Ниее одобрявааме
и напълно
о приемам
ме съдърж
жанието на
н Наръчн
ника и процедурите от ИСУ като базаа за
ууправлени
ие на дейностите п
по управл
ление на качествотто, околнаата среда, здраветто и
б
безопасно
остта при работа и социалната отговорност в Организаацията. Съ
ъответно, ще
и
изисквамее всички служители
с
и на „Рисск Инженеринг” АД
Д да бъд
дат добре запознатти с
И
Интегрираната систеема за упр
равление и ще след
дим за ней
йното при
илагане.
Ви
изпълнени
ието на таази политтика и под
дкрепяйки
и тази Ин
нтегрирана системаа за
ууправлени
ие, ние се ангажирааме с ней
йното непрекъснато
о усъвърш
шенстванее, като в ттова
ввъвличамее всички наши слуужители. Ще оценяяваме процеса на нашата работа и ще
ттърсим наачини заа неговотто подобряване, използвай
и
йки измеерими по
оказатели за
ккачеството
о и резул
лтатносттаа спрямо околнатаа среда, здравето
з
и безопаасността при
р
работа и со
оциалнатаа отговорн
ност като база за то
ова, което вършим.
Ръкководство
ото на „Риск Инженеринг” АД
Д приема осъществя
о
яването на политикката
п
по качестввото, око
олната срееда, здраавето и б
безопасносстта при работа и социалн
ната
о
отговорност за сво
оя първосстепенна задача и е гарант за нейното пр
риложениее в
д
дейността на Органи
изацията.
Ръкководство
ото на „Риск
„
Ин
нженеринг” АД ссе ангажира чрезз постоянно
п
подобряваане на сввоята политика и програми
и да създ
дава необ
бходимитее условияя за
сспазване изисквани
и
ията на Си
истема за социалнаа отговорн
ност и за активното
о съдейсттвие
н
на ръковод
дния и изп
пълнителсски персонал в нейното развитие.

