
 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

на Управителя на “АС - ДС” ООД  
за политика и цели по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа 

 
“АС - ДС” ООД е организация с установен опит и утвърдени управленски, финансови и 
производствени възможности, с ясното разбиране, че развитието и успехът зависят от 
убедеността и доверието на клиентите, от способността на организацията да гарантира пълното 
задоволяване както на техните очаквания, така и на очакванията на обществото по отношение 
на опазването на околната среда и на персонала за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд. 
Нашата мисия е "Качество, гарантиращо сигурност, осигурено от здрави хора в здрава среда". 
 
Деловото ни кредо е да бъдем един от утвърдените доставчици на изграждане, реконструкция, 
изпитване на електрически, вентилационни и климатични инсталации; автоматизация на 
процеси; търговия с продукти за тях; обучение по електробезопасност. 

 
Ръководството на “АС - ДС” ООД съзнава, че клиентите на дружеството, държавата и 
обществото изискват предприемането на ефективни мерки за постоянно подобряване на 
качеството на продукта, околната среда и условията на труд. Разходите свързани с допуснатите 
грешки, съответствието на продукта със съответните стандарти и норми, рисковете за здравето 
и безопасността при работа, рисковете, произтичащи за околната среда от използваните 
материали, суровини, енергия, вода, емисии и отпадъци, непрекъснато се оценяват, за да се 
откриват и прилагат методи за поддържането им в границите, установени от нормативните и 
други доброволно приети изисквания. Ръководството се ангажира да свежда своевременно 
информацията за тези изисквания до знанието на целия персонал и до всички заинтересовани от 
дейността на организацията страни. 
 
Въздействието на продукта, процесите и дейностите на фирмата върху околната среда, изразено 
чрез консумация на природни ресурси, възможностите за емисии на вредни за околната среда 
химични съединения и опасностите за живота и здравето на хората, е от особено важно 
значение, поради което се предприемат всички мерки за повишаване на качеството и 
надеждността на продуктите и услугите и непрекъснато се подобрява равнището и сигурността 
на използваните технологии. 
Като поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на 
Интегрираната система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността 
при работа, ръководството на “АС - ДС” ООД декларира следните ръководни принципи: 
• Ориентиране към клиента  – дейността на дружеството зависи най-вече от клиентите и 

затова нашият стремеж е максимално точно да изясним техните потребности, да изпълним 
техните изисквания и надминем техните очаквания. Съзнаваме отговорността си и 
гарантираме, че процесите и дейностите на фирмата не причиняват вреди на околната среда 
и осигуряват в максимална степен здравословни и безопасни условия на труд, чрез 
адекватно идентифициране на опасностите, оценяване и управление на рисковете; 

• Лидерство  – ръководството съзнава отговорността си чрез личен пример да допринася за 
разработването, внедряването, поддържането и усъвършенстването на интегрираната 
система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа; 

• Съпричастност на хората – ръководството се стреми да осигури единство на целите по 
качество, околна среда, здраве и безопасност при работа като създава и поддържа работна 
среда, в която работниците и служителите се чувстват ангажирани и мотивирани за 
постигане на същите;  

• Процесен и системен подход - процесите за създаване на продукта, опазване на околната 
среда, осигуряване здравето и безопасността при работа са взаимосвързани и се разглеждат и 
управляват като система, а не самостоятелно; 

• Непрекъснато подобряване – основна цел на интегрираната система е чрез непрекъснат 
мониторинг и наблюдение да осигури предотвратяване на замърсяването по отношение на 
околната среда, намаляване на риска от заболявания, злополуки и произшествия на 
работното място, както и ефективно и ефикасно подобряване на резултатността по 
отношение на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, чрез 






