
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

Уважаеми клиенти, съдружници и служители,
Ръководството на “Хоризонт - Иванов” ЕООД, официално обявява Политиката за качество, здраве 
и безопасност при работа, за да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на 
Дружеството:

Утвърждаване на “Хоризонт - Иванов” ЕООД като предпочитан партньор 

на строителния пазар, чрез ефективно управление на процесите, осъзнато 

високо качество в дейността на всеки служител, напълно удовлетворяване 

изискванията на клиентите и заинтересованите страни, при осигурени 

здравословни и безопасни условия на труд.

Основни насоки на нашата политика са:

• Да отговорим на изискванията на нашите клиенти, и всички заинтересовани страни - 
служители, съседи, общински и други организации, чрез все по-пълно разбиране на 
техните потребности;

• Да насърчим новаторски подход и предлагане на оригинални решения за предоставяне 
на услуги и продукти с постоянно добро качество;

• Намаляване на заболеваемостта и предотвратяване на трудов травматизъм сред 
работниците и служителите на дружеството;

• Да подобрим вътрешно-фирмената комуникация, да подпомогнем изграждането на 
фирмена култура по отношение на качеството и ЗБР;

• Да поддържаме индивидуална и колективна мотивация на всички структурни нива;

• Да утвърждаване имиджа на „Хоризонт – Иванов” ЕООД като надежден партньор.

Ние ще постигнем тези цели чрез:

• Спазване на националното законодателство;

• Осигуряване на необходими ресурси;

• Работа с висококвалифицирани специалисти и подизпълнители по всеки проект;

• Непрекъснато повишаване квалификацията на персонала;

• Идентификация на опасностите, анализ на риска, изготвяне, изпълнение и анализ на 
резултатността на програмите по ЗБР;

• Насърчаване непрекъснатото подобряване ефикасността на Системата чрез прегледи и
актуализиране на програмите по управление на качеството и ЗБР.

Ръководството на „Хоризонт - Иванов” ЕООД, Плевен декларира своята отговорност за 
осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за прилагане на политиката, както и
готовността си да я преразглежда и актуализира периодично, съобразно променените 
обстоятелства и изисквания вътре и вън от фирмата, така че да бъде адекватна и подходяща за 
организацията.
Ръководството се ангажира, че провежданата политика е оповестена и разбрана от целия персонал 
и е достъпна за обществеността чрез интернет сайта на фирмата. Прилага се устойчиво за 
изпълнение на изискванията, като основен ангажимент е непрекъснатото повишаване на 
ефективността на ИСУ.
Всяко подобрение се характеризира със съответния измерител, като получените резултати се 
документират.
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