
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 
 

Ръководството на Блитц Гард ООД e убедено, че просперитетът и бъдещето 

на фирмата зависят от доверието и удовлетвореността на клиентите и всички 
заинтересовани страни.  
Политиката на дружеството е насочена към създаване и предоставяне на 

продукти, съответстващи на изисквания за качество в областта на 
проектирането, изграждането и поддържането на мълниезащитни и 

заземителни системи и търговия на елементи за тях, с грижа за гарантиране 
и осигуряване на здраве и безопасност при работа. 
За реализирането на тази стратегия, дружеството ще работи активно и 

целенасочено за: 
 Удовлетворяване изискванията на нашите клиенти, чрез надеждни 

продукти, обслужване, компетентна консултация и бързо и прецизно 
обработване на поръчките; 

 Осигуряване на необходимите ресурси за техническо обновление и 

подобряване на технологиите за производство и осигуряване на ЗБР; 
 Изпълнение на дейностите, свързани със здравето и безопасност при 

работа;  
 Намаляване или отстраняване на професионалните рискове, 

съпътстващи проектирането, изграждането и поддържането на 

мълниезащитни и заземителни системи и търговия на елементи за тях, 
както и намаляване на отрицателните социални, технически и 

икономически последици от тяхното проявление; 
 Осигуряване на ефективна и ефикасна организация и управление на 

дружеството; 

 Непрекъснато повишаване квалификацията и мотивацията на персонала 
за срочно и качествено изпълнение на задачите и ЗБР; 

 Осигуряване на висока дисциплина и персонална отговорност за 
качеството на работа, за спазване правилата за трудов ред, на 
изискванията за ЗБР. 

 Осъществяване на ефикасни и взаимноизгодни връзки и отношения с 
доставчиците, контролните държавни и общински органи и другите 

заинтересовани страни по качество, здраве и безопасност при работа. 
Ръководството на БЛИТЦ ГАРД ООД е убедено, че реализацията на тази 
политиката е възможна само чрез поддържане, изпълнение на изискванията 

и непрекъснато подобряване ефикасността на ИСУ съгласно изискванията на 
ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018. 

Ръководството на БЛИТЦ ГАРД ООД е убедено, че персоналът ясно осъзнава 
ролята на качеството, ЗБР за развитието и успеха на фирмата и е уверено, 

че всеки съобразно своите права, отговорности и лични възможности 
допринася за поддържане и подобрение на ИСУ на качеството, здравето и 
безопасността при работа. 

 
ДЕКЛАРИРАМЕ 

 
Личното си участие и отговорност в осъществяването на обявената  

политика по качество и здраве и безопасност при работа. 
 


