ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

Политиката на Джи Пи Груп ООД, като главен изпълнител и изпълнител на
строително монтажни дейности в областта на промишленото и гражданското
строителство, както и като организация, осигуряваща поддръжка на бензиностанции
и сгради е да предостави услуга и продукт, удовлетворяващи изцяло
нормативните изисквания, изискванията на клиентите и заинтересованите страни по
отношение на качество, управление на околната среда и осигуряване на здраве и
безопасност при работа.
Тази политика е насочена към всички дейности, процеси, работни места и работно оборудване за
поддържането и непрекъснатото усъвършенстване на здравословна и безопасна работна среда при
спазване на следните принципи:


Определяне

нуждите и изискванията

на

нашите партньори и инвеститори за

качественото им и професионално изпълнение в максимална степен


Развиване на взаимоотношенията с подизпълнители и доставчици за осигуряване на

добре организирани доставки на материали и услуги, както и прилагане на изискванията за
качество към продуктите и услугите, предоставяни от тях


Прилагане на подходящи методи и мерки за повишаване на мотивацията на

служителите и работниците за участие във всички процеси свързани с повишаване на
качеството и постигане целите на организацията


Непрекъснато подобряване условията на работа чрез свеждане до минимум

рисковете за персонала и други заинтересовани страни, които биха могли да бъдат изложени
на риск за здравето и безопасността им;


Ангажимент за спазване на законовите и другите (доброволно приети) изисквания по

отношение на здравето и безопасността при работа;


Предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания, наранявания и щети,

свързани с възникването на инциденти и извънредни ситуации, чрез поддържане на високо
ниво на готовност за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи, както и прилагане на найсъвременни технологии, когато това е възможно и икономически целесъобразно;


Мониторинг и измерване на основните характеристики на процесите и дейностите,

свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;


Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност

на лицата, имащи отношение към осигуряването на здравословни и безопасни условия при
работа;


Активно

сътрудничество

с

упълномощените

организации

за

контрол

на

здравословните и безопасни условия при работа и всички заинтересовани страни при
решаване на проблемите, свързани с осигуряването на тези условия.
Версия 4/01.08.2011

Контролираната версия на този документ се намира на

Z:\ISO\GPGroup
Принтирано на 29.10.2012 г. копие.

1/2

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ



Опазване на околната среда чрез намаляване замърсяването на атмосферния

въздух, водите, почвите и управление на отпадъците;


Постигане на съответствие с правните и доброволно възприети изисквания по

опазване на околната среда, имащи отношение към дейности, процеси, продукти и услуги на
организацията и техните аспекти;


Икономично потребление на природните и енергийни ресурси;



Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на

околната среда чрез приемане на дългосрочни и краткосрочни програми;


Прилагане на най-добрите налични техники и технологии, когато това е възможно и

икономически целесъобразно;


Стремеж към повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци,

както и тяхното правилно оползотворяване и обезвреждане;


Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите 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 упълномощените организации за контрол на околната

среда.
За постигането на общите цели и реализацията на настоящата политика, Ръководството
разработва и актуализира краткосрочни планове и програми за управление на качеството,
околната среда, здравето и безопасността при работа и осигурява необходимите ресурси за
изпълнението им.

Ръководството на Джи Пи Груп ООД призовава целия персонал на фирмата да
спазва и прилага тези принципи и да изхожда от тях при изпълнение на
ежедневните задължения в процеса на работа.
Ръководството декларира своята отговорност за реализиране на обявената
политика и готовността си да я преразглежда и актуализира периодично, така
че да бъде адекватна и подходяща за организацията.
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