ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОПАЗВАНЕТО НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА
ПРИ РАБОТА на “МИНПРОЕКТ” ЕАД
Създаден още в далечната 1956 година, натрупал и съхранил богат над 60годишен
опит, днес “МИНПРОЕКТ” ЕАД е водеща проектантска организация в секторите:
енергетика, минно-добивна и преработвателна промишленост, промишлено и
гражданско строителство, инфраструктура и екология.
Създаваме и участваме в реализацията на проекти от национално и международно
значение, като осъществяваме своите дейности с грижа за околната среда, персонала и
обществото.
Знаем, че бъдещето и просперитета на компанията се основава на доверието на
нашите клиенти, на запазване на позициите на пазара и завоюване на нови. Затова
използвайки всички ресурси, знания, умения, опит и амбиции, ние се стремим да
предоставим на пазара услуги с високо качество, отговарящи на очакванията и
изискванията на клиентите и при спазване на приложимите нормативни актове.
НАШИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ СА:
• ПОСТОЯННО ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ
КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА СИГУРЕН УСПЕХ И УВЕРЕНОСТ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА
ДОВЕРИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ;
• ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОПАЗВАНЕТО НА
ОКОЛНАТА СРЕДА;
• ГАРАНТИРАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА ЧРЕЗ
СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ И СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ;
• ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА
И ЗДРАВЕТО И
БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА
ПРИЛОЖИМИТЕ СТАНДАРТИ.

За осъществяването им ръководството на “МИНПРОЕКТ” ЕАД провежда активна
и целенасочена политика в следните направления:
• Запазване и разширяване на пазарния дял на организацията и изграждане на
нейния имидж, като организация, насочена към опазването на околната среда и
осигуряването на здравето и безопасността при работа.
• Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички служители на
“МИНПРОЕКТ” ЕАД и поставяне на качеството на услугите в основата на всички
пазарни стратегии и бизнес програми.
• Удовлетворяване изискванията на клиентите и постигане на съответствие със
стандартите, регламентиращи качествените характеристики на предлаганите
услуги.
• Непрекъснато подобряване на всички аспекти на дейността ни като поддържаме
взаимоизгодни отношения с партньори и външни изпълнители.
• Идентифициране и периодично оценяване на рисковете, свързани с основните
процеси на управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността
при работа.
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Повишаване на отговорността за опазване на околната среда чрез икономично
използване на природни ресурси, управление на отпадъците, изработване на
проекти, отговарящи на екологичните изисквания и норми.
Предотвратяване на замърсяването на околната среда и възникването на
инциденти на работното място чрез предприемане на конкретни цели и
поддържане на готовност за действия при извънредни ситуации.
Подобряване на рентабилността на извършваната дейност чрез анализ на
състоянието на оборудването и ресурсното му обезпечаване, планиране и
внедряване на организационни подобрения.
Непрекъснато повишаване квалификацията и социалното израстване на персонала
за постигане на поставените цели.
Създаване на среда на повишена отговорност към качеството на предлаганите
услуги и труда на нашите служители чрез реализация на принципа за
съпричастност към резултатите от дейността на Дружеството.
Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на околната
среда, контрол на здравето и безопасността при работа и всички заинтересовани
страни при решаване на проблеми, свързани с нашата дейност.

Ръководството на “МИНПРОЕКТ” ЕАД призовава своите служители да проявяват
в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и
отговорност и да прилагат принципите и изискванията, залегнали в настоящата
политика.
Прилагането на тези принципи, както и спазването на произтичащите от
внедрената интегрирана система за управление изисквания, са задължение на
всички служители. Всеки носи персонална отговорност за изпълнението им. При
забелязване на грешки, пропуски и недостатъци е длъжен да ги отстрани, ако са в
пълномощията му или незабавно да уведоми прекия си ръководител за
предприемане на съответните мерки.
Всички външни изпълнители на организацията се призовават да се съобразяват с
декларираните в политиката ангажименти на ръководството.
ДЕКЛАРИРАМ личното си участие и отговорност за изпълнението на
обявената политика по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа,
гарантираща правата и очакванията на клиентите за предлаганите от нас услуги,
за тяхното непрекъснато подобряване и свързания с това траен просперитет на
"МИНПРОЕКТ" ЕАД.
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