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НАРЪЧНИК НА ИСУ

ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС ЕООД

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Основна цел за реализиране на дългосрочната стратегия за устойчиво развитие и висок престиж е

Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс ЕООД да стане водеща фирма в
проектирането и изготвянето на инфраструктурни проекти, предлагаща изчерпателни
решения, които да задоволят всички изисквания и очаквания на нашите клиенти и
партньори.
Фирмената политика се основава на следните основни принципи:
• Планиране на всички дейности по изготвяне и оптимизиране на инфраструктурни
проекти;
• Точно дефинирана система на работа, осигуряваща качествено изпълнение на всички
етапи на изготвянето на проекти;
• Анализ и предотвратяване или минимизиране на рисковете и проблемите;
Въз основа на представените принципи, ръководството на фирмата се посвещава на идеята за
непрекъснати подобрения, като с настоящата политика и създадената интегрирана система за
управление съгласно БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015, БДС ISO 45001:2018 гарантира:
•

•

•
•

•
•
•
•

•

Ефективно и ефикасно управление на проекти чрез следване развитието на технологиите,
използване възможностите на гъвкавата организационна структура и унифициран бизнес
процес;
Идентифициране на настоящи и бъдещи потребности и удовлетворяване на постоянно
променящите се изисквания и очаквания на клиентите чрез системен и задълбочен анализ
и проучване;
Създаване на доверие и ефективно и взаимноизгодно сътрудничество между всички
заинтересовани страни чрез установяване на трайни партньорски отношения с клиенти;
Постигане на все по-високо качество на инженерните решения чрез развитие на
способностите и чувството за отговорност на специалистите и повишаване на
професионалната компетентност на персонала;
Икономично потребление на природните и енергийни ресурси;
Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната
среда чрез приемане на дългосрочни и краткосрочни програми;
Спазване и изпълняване на законовите задължения и уредби.
Непрекъснато подобряване условията на работа чрез свеждане до минимум рисковете за
персонала и други заинтересовани страни, които биха могли да бъдат изложени на риск
за здравето и безопасността им, свързани с дейности, процеси, продукти и услуги на
организацията;
Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на здравословните
и безопасни условия при работа и всички заинтересовани страни при решаване на
проблемите, свързани с осигуряването на тези условия;
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