
 
 

„АДВАНС” ООД 
ISO 9001:2008 

ISO 14001:2004 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА 
(А‐17) НИС_П‐№ 17 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНА СРЕДА 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ  

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „АДВАНС“ ООД 
„АДВАНС“ ООД си поставя като приоритетна цел непрекъснатото подобряване на 

своите дейности по отношение на качеството на предлаганите продукти и услуги и опазване на 
околната среда чрез поддържане и развитие на внедрената Интегрирана Система за Управление 
чрез строго прилагане на съответните законодателни и нормативни изисквания.  

Ръководството на „АДВАНС“ ООД се ангажира да осигури изпълнението на 
приетата политика по качеството и околната среда, подходяща за поставените цели за 
изпълнение и развитие, която да е разгласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички 
равнища в дружеството. 

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ, Ръководството 
определя основните стратегически цели по управление в следните направления: 
КАЧЕСТВО НА УПРАВЛЕНИЕ: 

• Стремеж към подобряване на ефикасността на Интегрираната система за управление, 
чрез усвояване на нови технологии, усъвършенстване на методите на работа, 
използвания инструментариум и техника; 

• Възприемане на клиентите на дружеството като партньори; 
• Поддържане на непрекъснат обмен на информация между заинтересованите страни, за 

постигане на съответствие с изискванията към продукта/услугата;  
• Ефективно използване на наличните материални, човешки, финансови ресурси и 

капитали; 
• Осигуряване и поддържане на мотивираност, компетентност на персонала и 

съпричастност към извършваната работа от всеки служител, с цел постигане на добри 
резултати. 
 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА: 

• Непрекъснато подобряване опазването на околната среда чрез ефективно управление на 
генерираните отпадъци; 

• Поддържане на съответствие с правните изисквания по опазване на околната среда, 
имащи отношение към дейности, процеси и продукти на организацията и техните 
аспекти; 

• Контролирано потребление на използваните природни ресурси; 
• Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на 

околната среда чрез приемане на общи и конкретни цели и програми; 
• Повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци; 



 

• Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процеси и дейностите, имащи 
значимо въздействие върху околната среда; 

• Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност 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.  

За реализиране на тези цели и задачи, РЪКОВОДСТВОТО „АДВАНС“ ООД е 
разработило, внедрило и поддържа Интегрирана Система за Управление, съответстваща на 
стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. 

РЪКОВОДСТВОТО декларира своя ангажимент да осигурява необходимите ресурси и да 
създава условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната Система за Управление и 
на всички приложими нормативни актове. 

 

 

В качеството си на УПРАВИТЕЛ на „АДВАНС“ ООД, 

 

ДЕКЛАРИРАМ 

ЛИЧНОТО  СИ  УЧАСТИЕ  И  ОТГОВОРНОСТ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ОБЯВЕНАТА  ПОЛИТИКА  ПО 
УПРАВЛЕНИЕ. 
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