
                 

Приложение 6/НУ 
 

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ  

НА 

 ИВКОМ-63 ЕООД  

Ръководството, в лицето на Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО 
УПРАВЛЕНИЕ, която е разгласена, осъзната, прилагана и поддържана на всички равнища в 
Организацията, и е достъпна за Обществото. 

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ  на ИВКОМ-63 ЕООД е насочена към предоставяне на услуги и 
продукти, свързани със строителство и ремонт на ел. мрежи и системи, демонтаж и монтаж на ел. табла 
и комплексни трансформаторни подстанции, реконструкция на мрежи ниско напрежение, СМР, 
производство на метални продукти и вентилационни ленти за покривни конструкции, отговарящи на 
изискванията на инвеститорите и клиентите, при осигуряване на здраве и безопасност при работа и 
опазване на околната среда. 

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ на ИВКОМ-63 ЕООД е резултат от ангажимента на 
ръководството за минимизиране на замърсяванията и вредните въздействия върху околната среда, както 
и свеждане до минимум на рисковете от производствената дейност за здравето и безопасността на 
работещите, при непрекъснато усъвършенстване на ИСУ и в съответствие с действащото 
законодателство. 

За осъществяването на тази политика Ръководството насочва усилията си в следните направления: 

 Утвърждаване на Организацията като конкурентен изпълнител на проекти за строителство и ремонт на 
ел. мрежи и системи, изнасяне на ел. табла и комплексни трансформаторни подстанции, реконструкция 
на мрежи ниско напрежение, СМР; 

 Утвърждаване на Организацията като конкурентен производител на метални продукти и 
вентилационни ленти за покривни конструкции; 

 Поддържане на високо ниво на качеството на изпълняваните дейности и недопускане на отклонения; 

 Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, с цел 
удовлетворяване изискванията на Заинтересованите страни; 

 Ефективно управление на рисковете за ЗБР и намаляване до минимум рисковете за персонала и 
другите Заинтересовани страни, свързани с дейността; 

 Предприемане на мерки за недопускане на трудов травматизъм, наранявания и заболявания  
 Спазване на приложимите законовите и други изисквания при осъществяване на дейността; 
 Гарантиране на правното съответствие при осъществяване на дейността, чрез планирани 

мероприятия за мониторинг на  приложимата нормативната база и предприемане на адекватни 
мерки за изпълнение на изискванията; 

 Системно провеждане на обучения за повишаване монивацията и квалификацията на персонала  

 Консултиране – търсене на мнението на работниците преди взимане на важни решения 

 Непрекъснато подобрение на производствените процеси и на ИСУ, в съответствие изискванията на 
Заинтересованите страни, както и подобряване на работната среда с цел предотвратяване на 
нараняване и заболяване, 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 отпадъците технологии за постигане на екологичен 

и конкурентен ефект при електро-монтажните работи и производството на метални продукти и 
вентилационни ленти за покривни конструкции; 

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

 

За реализиране на тази Политика в ИВКОМ-63 ЕООД е разработена и внедрена  Интегрирана система за 
управление, съответстваща на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 

Ръководството 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. 

 

Като Управител на ИВКОМ-63 ЕООД 
ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА  ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ. 
 
 
Дата: 20.07.2020 г.                                                Подпис: 
                                                                                                 Управител :инж. Борислав Велков 


