
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 
Отчитайки реалните социално-икономически условия, членството на Република България в НАТО и в Европейския съюз, Ръководството на “Електрон Прогрес” ЕАД насочва вниманието си към 

реализация на проекти за сложни комуникационни и информационни системи, за да утвърди присъствието на фирмата на вътрешния пазар и с успех да печели позиции на европейския и световен пазар. 
Условие за това е пълноценно удовлетворяване потребностите на клиентите. 

Бъдещето и успехът на фирмата и на всички нейни служители зависи и се основава на доверието на клиентите, което трябва да се заслужи и запази. 

В преследването на горната цел ние не забравяме и за нашата отговорност пред персонала на дружеството. За да отчетем и неговите интереси, ние добавяме осигуряването на здравословни и 
безопасни и условия на труд към приоритетите на фирменото управление. 

Основна цел на дружеството е: 

• постоянно проучване на потребителските интереси и изисквания и стремеж за възможно най-пълното им задоволяване; 

• предоставяне на клиента на желаните от него функционални, надеждни и практични проекти и продукти; 

• прецизно изпълнение на проектите с използване на съвременни технически решения; 

• създаване на благоприятна работна среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на всички служители и работници в “Електрон Прогрес” ЕАД в съответствие с 
изискванията на действащото законодателство; 

• превантивно и своевременно идентифициране на опасностите, оценяване на рисковете за здравето и безопасността при работа и определяне на мерки и ресурси за неговото управление; 

• осигуряване и предоставяне на необходимата информация и провеждане на обучение за да могат всички служители на дружеството да осъзнаят значимостта на изискванията за здравословни 
и безопасни условия на труд /ЗБУТ/. 

Гаранция за изпълнението на поставената цел е поддържането и развитието на Интегрирана Система за Управление, отговарящa на модел ISO 9001, съюзната публикация AQAP2110 на НАТО и 
OHSAS 18001. 

Поддържането на постоянно ниво на качество и безотказност на продуктите и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд води до подобряване на условията за търговия с продукти 
с военно предназначение. 

Работният климат и организацията на колектива трябва да бъдат конкурентноспособни и жизнени във всяка икономическа ситуация. Създаването на приятна обстановка със зачитане на хуманните 
отношения, осигуряването на здравословни и безопасни условия натруд, комбинирането на творческия потенциал на всички служители, решаването на проблемите така, че да се осигури стабилен 
икономически ръст и увеличаване на общия размер на печалбите осигурява просперитета на фирмата. 

Качеството на фирмените проекти се определя от качеството на организацията в дружеството и от приноса на всеки служител. Ръководството на дружеството с оптимизъм гледа в бъдещето, 
разчитайки на постоянно развиващи се специалисти, желаещи да достигнат качество във всички аспекти на дейността на фирмата – от идеята до продажбата и сервиза. 

Ръководството на “Електрон Прогрес” ЕАД е убедено, че персоналът на дружеството осъзнава ролята на качеството и безопасността при работа за бъдещето развитие и просперитет на 
дружеството. 

Ръководството е уверено в силите и способностите на всички служители и специалисти на “Електрон Прогрес” ЕАД. Цени приноса и ще поощрява участието на всеки човек за изпълнението на 
Политиката по качество и здравословни и безопасни условия на труд.  

Всички ресурси, знания, умения, опит и амбиции на колектива на фирмата дават убедеността, че можем заедно с успех да печелим и утвърждаваме доверието на нашите клиенти. 

Ръководството на “Електрон Прогрес” ЕАД се ангажира да осигури адекватни ресурси за изпълнение на поставената цел – постигане на качество и здравословни и безопасни условия на труд. 

Ще положа максимални усилия като Изпълнителен Директор и Председател на Съвета на директорите на “Електрон Прогрес” ЕАД за оповестяване, разбиране от целия колектив и изпълнение на 
определената по-горе политика по качеството и здравословни и безопасни условия на труд, както и за нейното непрекъснато подобряване. 

 
Изпълнителен Директор и Председател на Съвета на директорите На “Електрон Прогрес” ЕАД: 

.               КРАСИМИР ПИНГЕЛОВ 


