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ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА  „ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  ЗА 
ПОЛИТИКАТА И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И 

БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА 
 

От   името   на   Ръководството,  официално   обявявам   решението   в   „ДЕСТИНАЦИЯ 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да  се  разработи, внедри и сертифицира  интегрирана система  за  
управление,  в  съответствие  с  изискванията  на  стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN 
ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007. 
   
  Ръководството на   дружеството  декларира своята отговорност в изграждането, 
внедряването, сертифицирането и поддържането на фирмената интегрирана система в 
изпълнение на приетата си ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И 
БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА. 
               
Политиката на интегрираната система е равнозначна неизменна част от цялата политика 

и стратегия на фирмата 

Ориентирана е към: 

• внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения, необходими за успеха на     
„ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД; 

• удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите; 
• развитие на персонала в съответствие с неговите потребности и целите на фирмата; 
• удовлетворяване потребностите и очакванията на собствениците; 
• създаване на взаимоотношения с доставчиците и партньорите, водещи до  

подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност; 
• увеличаване броя на доставчиците и партньорите; 
• спазване на нормативните и законови изисквания към произвежданите продукти и 

предоставяни услуги; 
• осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и  постоянното 

подобрение на Системите за управление с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, 
БДС EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007 и в повече от тях. 

• контролиране и управление на работниците и другите заинтересовани страни, имащи 
отношение към дейността, свързана с аспектите на околната среда и рисковете по 
отношение на БЗР: клиенти, съседи, доставчици, застрахователи, външни 
посетители; 

• намаляване вредните въздействия върху околната среда от нашите дейности, 
продукти и услуги; 

• намаляване на рисковете за безопасността и здравето на работещите във фирмата; 
• постигане съответствие и постоянно спазване на приложимите правни и други 

изисквания, които сме приели да изпълняваме относно безопасността и здравето при 
работа и аспектите на околната среда; 

• управление на аспектите на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, 
персонала и обществото – отпадъци /битови, опаковки, хигиенни материали/, 
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замърсяване /прах, шум, вибрации, ГСМ/, ресурси /материали, горива, енергия, вода/; 
• управление на рисковете, свързани с безопасността и здравето при работа; 
• осигуряване на осведоменост на персонала по въпросите на околната среда и 

разбиране на аспектите на околната среда от дейностите на фирмата; 
• вземане на решения за информиране и обсъждане със заинтересованите страни на 

проблемите по околната среда и БЗР, както и полагане на усилия за решението им; 
• полагане на усилия за непрекъснато подобряване управлението на БЗР и околната 

среда чрез извършване на системни проверки и прилагане на коригиращи действия; 
• оценяване на ефективността и пригодността, както и поддържане на политиката ни по 

качеството, безопасност и здраве и околна среда чрез периодични прегледи от 
ръководството; 

• по-ефективно и по-ефикасно спазване на нормативните изисквания; 
• осигуряване на необходимите ресурси: човешки, финансови и материални; 
• създаване на положителен публичен имидж в рамките на свободния пазар. 

   
           Политиката и стратегическите цели на „ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД изискват 
спазване на отговорностите и задълженията по отношение на интегрираната система  на 
всички длъжностни лица и на всички нива в организацията. 
 

С това мое изявление си позволявам да изразя убедеността на Ръководството за 
съпричастност, ангажираност, коректност и творчество от целия персонал на „ДЕСТИНАЦИЯ 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД при реализиране на Политиката и Целите на интегрираната система за 
управление. 

 
 

Управител  на „ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД:  ………………………….        

                                                 / Иван Цанков / 

Дата: 21.05.2018 г. 
 


