от Ръководството на ,, ТИРЛИН ” АД , гр. Пловдив
за политиката и целите на дружеството
Ръководството на ,, ТИРЛИН ” АД гр. Пловдив декларира своята ангажираност към развитието,
внедряването и непрекъснатото подобрение на Интегрираната системата за управление посредством:
 спазване и прилагане на принципите на стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2004, BS
OHSAS 18001:2007 и „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти“ ;
 създаване и непрекъснато осъвременяване на Политиката по качество, околна среда, здравословни и
безопасни условия на труд и производствения контрол;
 дефиниране и изпълнение на измерими цели, в съответствие с Политиката;
осигуряване на необходимите ресурси за функциониране и усъвършенстване на ИСУ;
 осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, повишаваща мотивацията, производителността
и развитието на персонала;
 съобщаване и разясняване в дружеството важността на удовлетворението на изискванията на клиента,
както и спазването на всички законови и нормативни изисквания към продуктите;
 съобщаване и разясняване на насоките за развитие и непрекъснато подобрение на дружеството;
 осигуряване ефективна комуникация на всички нива във фирмата;
координиране на дейностите, влияещи на качеството и условията на труд и въздействащи на околната среда в
цялата организация;
 изграждане и непрекъснато подобряване на взаимноизгодни взаимоотношения с доставчиците на
продукти, стоки и услуги;
 редовното следене и анализиране на информацията, свързана с оценка на удовлетворението на клиентите
и своевременно разрешаване на въпросите, отнасящи се до взаимоотношенията с клиента;
 следене и анализиране на информацията за постигнатата екологична резултатност и условия на труд;
 осигуряване на необходимите ресурси – материални и нематериални заложени в Програма за развитие на
дейностите и подобряване на ИСУ;
 провеждане на одити, установяващи съответствие на функционирането на Интегрираната система за
управление със Стандартите и Наредбите и гарантиращи нейната ефективност;
 провеждане на пероидични прегледи на функционирането и ефективността на Интегрираната система за
управление.
Следвайки тази политика на управление, ние се стремим ,, ТИРЛИН ” АД
предпочитан партньор на вътрешния строителен пазар.

да се утвърди като

За изпълнението на тази политика, ръководството изисква отвсички служители и работници на ,,
ТИРЛИН ” АД да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и
отговорност. Да познават добре Политиката и целите по качеството, околната среда и БЗР, Интегрираната
система за управление, да спазват стрикно изискванията, регламентирани в документите на ИСУи активно да
съдействат за нейното непрекъснато подобряване.
ДЕКЛАРИРАМ:
личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по качеството, осигуряване на
здравословни и безопасните условия на труд, опазване на околната среда, гарантираща правата и
очакванията на клиентите, служителите на ,, ТИРЛИН ” АД и обществото за постоянно подобрение на
качеството на изградените строителни обекти, за осигуряване на безопасни условия на труд, опазване на
околната среда и свързания с това траен просперитет на ,, ТИРЛИН ” АД .

Изп. директор………………………
Дата 03.08.2010 г.

/ С. Гарабедян /

