ДЕКЛАРАЦИЯ
НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКАТА
НА ДРУЖЕСТВОТО „ВИАКОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
„Виакон България“ ЕООД прилага основните принципи за управление при:
търговска дейност и монтаж на: стоманени елементи и конструкции;
материали и съоръжения за екопроекти; геосинтетични материали, полимерни
хидроизолации, изкуствени тревни настилки, габиони и стоманени мрежи за укрепване на
откоси; полимерни тръби – PP и HDPE; резервоари и каломаслоуловители; шумозащитни
съоръжения, еластични огради (мантинели) и съоръжения за пътна безопасност,
търговска дейност и изграждане на системи за армиране на насипи и на
мостови системи от стоманобетонни арки и елементи за тях,
съгласно изискванията на международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN
ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007
1. Дружеството е определило и контролира процесите, свързани с качеството на
крайния продукт, който се доставя и монтира в съответствие с действащите
нормативни изиквания, с което се стреми да докаже на своите клиенти и
заинтересованите страни, че е в състояние да осигури изпълнението на техните
изисквания.
Нашата основна цел е трайно присъствие на пазара. В тази връзка ръководството
на дружеството е определило и документирало политиката за управление на
качеството, която е рамка за поставените цели и поетите ангажименти,
преразглеждани периодично.
Качеството на нашата работа, както и удовлетвореността на нашите клиенти,
са първостепенна задача на дружеството, с която е ангажиран всеки един наш служител.
В своята дейност ние се стремим да подобряваме качеството на предлаганите от
нас продукти, като предприемаме подходящи мерки за недопускане на отклонения от
изискванията на клиентите и от действащите нормативни и технически документи.
Постоянна грижа на ръководството на „Виакон България” ЕООД е непрекъснатото
подобряване и усъвършенстване на ефикасността на системата за управление.
2. Дружеството обявява своя ангажимент за поетата от ръководството
политика за ефективно функциониране на интегрирана към изискванията за управление
по околна среда система.
Политиката на фирмата е рамка на целите относно околната среда и дава
възможност за тяхното постигане и постоянно усъвършенстване.
Наша основна цел е непрекъснато усъвършенстване и подобряване на условията за
работа на всички наши служители и работници за недопускане на замърсявания по време
на работа.
Ръководството е осигурило подходящи ресурси, за да даде възможност на
служителите на цялото дружество да изпълнят своите отговорности за управление на

околната среда в съответствие с действащото законодателство в страната и
възприетите правила за работа и вътрешен ред във фирмата.
Системата за управление на околната среда при работа е документирана и
внедрена и поддържана във всички структурни звена на фирмата.
3. Дружеството обявява своя ангажимент за поетата от ръководството
политика за повишаването на мерките за здравословни и безопасни условия на труд.
Политиката, прилагана постоянно, се състои в осигуряване и поддържане на
безопасна работна среда, без риск за здравето и със съответните необходими помещения
и работни условия за всички служители.
Наша основна цел е непрекъснато усъвършенстване и подобряване на условията за
работа на всички наши служители и работници за недопускане на трудови злополуки и
намаляване на риска от професионални заболявания.
Ръководството е осигурило подходящи условия, за да даде възможност на
служителите от цялото дружество да изпълнят своите отговорности за здравословни и
безопасни условия на труд в съответствие с действащото законодателство в страната
и възприетите правила за работа и вътрешен ред във фирмата.
Политиката на фирмата е рамка на целите относно здравето и безопасността при
работа и дава възможност за тяхното постигане и постоянно усъвършенстване.
Системата за управление на здравето и безопасността при работа е
документирана и внедрена и поддържана във всички структурни звена на фирмата.
Декларацията на ръководството относно политиката на Дружеството е
разгласена и възприета от служителите, като се предоставя на партньорите и
клиентите на дружеството. Всички изисквания на системата за управление са
задължителни за изпълнение от целия персонал.
Декларацията за политиката ще бъде преразглеждана, допълвана или
модифицирана периодично и ще бъде приложена, където е подходящо към дейността на
дружеството. Промените своевременно ще бъдат сведени на вниманието на целия
персонал.
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