
ДЕКЛАРАЦИЯ
НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ПО

ОТНОШЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

“ДЗУ” АД се развива успешно чрез предоставяне на услуги свързани с 
метрологично и информационно обслужване,осигуряване на електроенергия и отдаване 
под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти, като постояно се стреми да 
проучва и задоволява изискванията на нашите потребители.

При засилващата се конкуренция на пазара и нарастващи изисквания на 
клиентите, ръководството оценява, че успешен бизнес и стабилно развитие са възможни 
само чрез предлагането на услуги и продукти с качество, съответстващо на нуждите и 
очакванията на нашите потребители. При осъществяване на тези дейности, ДЗУ АД се 
стреми към поддържане и непрекъснато подобряване ефикасността на системата за 
управление на качеството и по отношение на околната среда на основата на ефективно 
управление на фирмените процеси. В основата на нашата политика по управление е 
заложена основната ни цел:

Удовлетворени потребители от нашите услуги относно качеството и опазването на
околната среда.

Планирането за бъдещето изисква висока степен на отговорност за качеството и 
по отношение на околната среда. Съзнавайки тази отговорност, ние се ангажираме с:

• осигуряване на среда и условия за увличане на персонала за активно допринасяне 
за определяне и постигане на целите, чрез ежегодно планиране на конкретни 
задачи за реализиране на Политиката по управление и осигуряване на 
възможности за обучение, осведоменост и компетентност;

• въвличане на персонала от всички нива и използване на неговия потенциал в 
полза на дружеството за управление на качеството и опазване на околната среда, 
включително за предотвратяване на замърсяването;

• прецизно определяне и овладяване на необходимите процеси, тяхната
последователност и взаимовръзки, прилагането на системен подход на 
управление, изпълнение на задълженията за спазване, отнасящи се до нашите 
аспекти на околната среда, рискове и възможности и до предлаганите услуги;

• принос за намаляване и/или ограничаване количеството на отпадъците и тяхното 
вредно въздействие чрез създаване предпоставки за тяхното вторично използване 
и/ или рециклиране;

• ограничаване на неблагоприятното въздействие върху околната среда чрез 
подходящи действия за намаляване консумацията на природните ресурси, 
суровини и материали;

• прилагане на действия за набиране на обективна информация за
идентифициране, оценяване и управляване на рисковете и възможностите, за
анализ на управлението на процесите, за постигането на съответствие с 
изискванията на клиентите, на другите заинтересовани страни и на приложимите 
нормативни актове;

• постоянно подобряване на ефективността на системата за управление на
качеството и по отношение на околна среда за повишаване на резултатността
спрямо околната среда чрез вътрешна информираност за политиката, значимите 
аспекти на околната среда, действията за овладяване на рисковете и 
възможностите според на нашите дейности и услуги;

• изграждане на взаимноизгодни отношения с нашите външни доставчици



Уверени сме, че всеки, съобразно своите права, отговорности и възможности, сега 
и в бъдеще ще допринася за изпълнение на политиката и ефективното функциониране на 
системата за управление в съответствие с международните стандарти БДС EN ISO 
9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015. Ангажираме се да избираме екологични 
алтернативи, за да се запази околната среда за бъдещите поколения и да определяме 
измерими цели, на база на поетите ангажименти в настоящата политика по управление.

Ръководството е убедено, че колективът на ДЗУ АД ясно осъзнава важната роля 
на дейностите по качеството и за опазване на околната среда в нашата работа за 
устойчиво развитие и е уверено, че всеки съобразно своите компетенции и възможности 
ще оказва активна помощ и съдействие за ефикасно функциониране и подобряване на 
системата за управление на качеството и по отношение на околната среда. 
Ръководството извършва веднъж в годината преглед на политиката и се грижи за 
нейната актуалност и прилагане чрез свеждането й до знанието на всички лица, 
работещи за или от името на организацията.

Политиката е достъпна за обществеността и за всички заинтересовани на www.dzu.bg
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