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Приложение № 1 
Декларация 

на Висшето ръководство за политиката по качество, здравословни и 
безопасни условия на труд  и околна среда 

 
Митев ЕООД е предприемаческа компания, с изграден опит и традиции, с 
изключително гъвката и адаптивна структура, бързо развиваща се на 
българския пазар.   
Нашата дейност е концентрирана в ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕТАЛНИ 
ШКАФОВЕ И ДРУГИ МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, планирана в съответствие с 
европейските практики и изисквания, което налага изисквания за качество на 
предлагането на продуктите ни като производител и доставчик, както и гъвкав 
мениджмънт, способен да реагира на динамично променящия се пазар. 
Нашата визия е да бъдем известни като водещ и предпочитан доставчик на 
висококачествени продукти, съгласно обхвата на системата. 
НАШАТА МИСИЯ Е ДА УТВЪРДИМ И РАЗШИРИМ ЛИДЕРСКИТЕ СИ 
ПОЗИЦИИ НА ПАЗАРА, ДА ПОСРЕЩНЕМ И НАДХЪРЛИМ ОЧАКВАНИЯТА НА 
НАШИТЕ КЛИЕНТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, 
ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ДОСТАВКАТА, КАТО ВИНАГИ СЕ 
СЪОБРАЗЯВАМЕ С ТЕХНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ 
НЕПРЕКЪСНАТ МОНИТОРИНГ И ПОДОБРЯВАНЕ НА НАШАТА СИСТЕМА ПО 
КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА. 
Всичко това ще извършваме при осигурено опазване на околната среда и 
поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, и носещи 
максимални  ползи за организацията и заинтересованите страни. 
Политиката по управление на Митев ЕООД е резултат от ангажимента на 
ръководството, поет при производствената и търговска дейност, за 
минимизиране на замърсяванията и вредните въздействия върху 
околната среда, предотвратяване, както и свеждане до минимум на 
рисковете, свързани със здравето и безопасността на работещите в 
организацията и заинтересованите страни, при непрекъснато усъвършенстване 
на системата за управление и в съответствие с действащото законодателство и 
нормативна уредба.  
За осъществяването на тази политика, Висшето ръководство на Организацията 
насочва усилията си в следните направления: 

 Утвърждаване на Организацията като конкурентен производител и 
доставчик на метални изделия; 

 Разширяване пазарния дял на работа и въвеждане на нови технологии в 
ключовите ни дейности; 

 Поддържане на високо ниво на качеството на създаваните продукти; 

 Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови 
ресурси и капитали, с цел удовлетворяване изискванията на Клиентите, 
Персонала,  Обществото и другите Заинтересовани страни; 

 Ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността, 
съгласно действащите законови и нормативни документи. Намаляване 
до минимум рисковете за персонала и другите Заинтересовани страни, 
свързани с дейността; 

 Максимално използване на инженерни решения и технологии и 
превантивни мерки за недопускане на инциденти и злополуки при 
извършване на производствената и търговска дейност; 
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 Непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяването 
посредством адекватно управление на значимите аспекти, чрез 
поддържане на екологично приемливи работни места, нормативно 
регламентирано третиране на отпадъците и внедряване на процеси и 
услуги с минимални въздействия върху компонентите на околната среда; 

 Провеждане на системно обучение на персонала за повишаване на 
неговата квалификация, мотивация и култура за съпричастност към 
извършваната работа и запазване на неговото здраве и безопасност, с 
цел постигане на добри резултати; 

 Оптимизиране на производствената и търговска дейност, според 
изискванията на Заинтересованите страни, подобряване на работната 
среда, защита на работещите в Организацията, съблюдаване 
очакванията на Обществото по отношение предпазването на околната 
среда в съответствие с нормативните изисквания; 

 Ефективно използване на оборудване, енергии и материали; 

 Въвеждане на енергоспестяващи и ограничаващи отпадъчни технологии 
за постигане на екологичен и конкурентен ефект при извършване на 
производствената и търговска дейност; 

 Реинвестиране в нови машини и технологии за ограничаване на 
рисковете за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от 
дейността на Организацията и поддържане на постоянно високо качество 
на произвежданите и продукти; 

 Дефиниране и управление на проекти за участие в Структурни фондове 
на Европейският съюз, за периода 2014-2020 г.  

Висшето ръководство създава и гарантира необходимите условия за стриктно 
спазване изискванията на Интегрираната система за управление в 
Организацията и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски 
персонал в нейното развитие. 
То, в лицето на Управителя, официално декларира своята политика по 
качество, ЗБУТ и околна среда, която е огласена, разбрана, прилагана и 
поддържана на всички равнища в организацията, и е достъпна за обществото. 
Висшето ръководство на Митев ЕООД е убедено, че с приетата политика, 
заложена в корпоративната идентичност и ценности на компанията, с мисията и 
целите, които си поставяме, с усилията на целия екип от мотивирани и 
квалифицирани специалисти, ще гарантираме качествени продукти, което ще 
затвърди позициите ни на водещ и предпочитан доставчик на пазара.   
Като Управител на Митев ЕООД, декларирам личното си участие и отговорност 
за изпълнение на обявената политика по качество, ЗБУТ и околна среда. 
 
 
Управител:......................... 

  (Е, Митев) 
24.06.2015 
 


