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ДЕКЛАРАЦИЯ
на ръководството на ФЛЕКСИКОН БГ ЕООД относно

Политиката по качество и околна среда
ФЛЕКСИКОН БГ ЕООД, в качеството си на утвърден производител и доставчик
на индустриални опаковки, е изправен пред пораснали отговорности да защити
доброто име и да оправдае очакванията на Клиентите. Нашето бъдеще е в
утвърждаването и поддържането на устойчиви бизнес практики в дух на отговорност
и доверие с нашите клиенти, предоставяйки им високо качество на продукт и
обслужване, опазвайки околната среда и при безопасни условия на труд.
Важен акцент в нашата Политика са продажбите и изграждането на лоялна
мрежа от клиенти в самостоятелен процес, като основната цел е преход от продажба
на продукт към предлагане на решения и сбъдване на очакванията на клиента.
С внедрената Интегрирана система за управление на качеството и околната
среда, съгласно изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, стремежът ни е
насочен към оптимално обвързване на дейностите и отговорностите във взаимно
свързани и взаимодействащи си процеси, които са обект на постоянен анализ и
подобрение. Управлението на дейностите като система, потвърждава стремежа на
Флексикон БГ ЕООД към съизмерима конкурентоспособност с останалите Доставчици
и запазване високия авторитет на фирмата.
Основните акценти на нашата политика са:
1.
Да запазим името си на надежден Производител и Доставчик на
индустриални опаковки, тип big bags и да привличаме нови Клиенти:
1.1/ в пълно съответствие с изискванията на Клиента и особеностите на
продукта;
1.2/ с кратки срокове на доставка;
1.3/ с обосновани цени;
1.4/ с лесна проследимост на процесите и отговорно поведение при
изпълнението и доставката на поръчката до Клиента;
1.5/ с персонал, разбиращ и правилно осъзнал значението на ежедневната
лична отговорност и ангажираност на всеки един от нас за крайния успех на
Флексикон БГ;
1.6/ с разпознаваемост като фирма със собствен стил на обслужване на всички
етапи от продуктовия цикъл на изделието;
1.7/ с лесен и бърз достъп, кратък срок на вземане на решение, бързина при
предоставяне информация на Клиента, информиране на Клиентите за новостите и
възможностите за по-ефективно решение за опаковане на техния продукт;
1.8/с гъвкаво поведение по отношение на:
а/възможност за изработване на поръчки в малки серии и нестандартни
изсквания на Клиенти;
б/ възможност за приемане и изпълнение на поръчки в извънработно време;
в/ възможност за производство и складиране на поръчки на Клиенти в наши
складови помещения за по-продължителен период от време;
г/ възможност за бързо преориентиране към използване на нови материали и
усвояване на нови изделия;
2. Да спазваме и поддържаме съответствие с приложимите за нашата дейност
нормативни изисквания, производствени стандарти
и доброволно възприети
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изисквания, вкл. по опазване на околната среда.
3. Отговорност към служителите във Флексикон БГ ЕООД:
3.1/ честно обсъждане на проблемите, адекватна оценка на работещите във
Флекскон БГ ЕООД и стимулиране на професионалното им развитие и реализация;
3.2/ осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, благоприятна
работна среда и подходяща инфраструктура;
3.3/ предотвратяване на възможността за възникване на трудови злополуки и
нарушения на Кодекса на труда;
3.4/ осигуряване на необходимите обучения за поддържане на компетентност
на персонала и предоставяне на възможности за професионално развитие;
3.5/ персонална оценка на служителите и възнаграждение обвързано с
показаните резултати и личен принос;
3.6/ Флексикон БГ ЕООД не допуска каквато и да е дискриминация на
етническа, религиозна, морално-етична и др. основа;
3.7/ използването на детски труд е недопустимо.
4. Флексикон БГ ЕООД подкрепя различни проекти на регионално и
национално ниво, участвайки в социални и културни събития със спонсорство и
благотворителни инициативи.
5.
Като управител на Флексикон БГ ЕООД и осъзнавайки личната си
отговорност, възприемам адекватността на политиката по опазване на околната
среда на нашата фирма като принос към общите усилия да живеем и работим в
природосъобразна среда, като:
5.1/ се стремим към оптимален разход на природни ресурси;
5.2/ контролираме и намаляваме генерираните количества технологичен
онпадък;
5.3. спазваме всички необходими мерки, гарантиращи предотвратяване на
инциденти, застрашаващи околната среда;
5.4/ акцентираме върху персоналната отговорност към опазване на околната
среда;
5.5/ активно сътрудничим с упълномощените организации за контрол на
околната среда;
5.6/ информираме нашите Клиенти за възможностите за предаване за
последващо рециклиране на ПП контейнерите с приключил „жизнен цикъл”;
5.7/ гарантираме високо качество на нашите изделия и така предотвратяваме
евентуалното разпиляване на продукт и последващо замърсяване на околната среда;
5.8/ с готовност подкрепяме местни инициативи за почистване на околната
среда, предоставяйки безвъзмездно наши опаковки за това.
Ръководството на Флексикон БГ ЕООД е отговорно
с поддържането на
ефективна и резултатна нашата Интегрирана система за управление на качеството и
околната среда, съгласно изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и
декларира своя ангажимент за:
- съвместимост на политиката и целите със стратегическата насоченост на
Флексикон БГ ЕООД и нейния контекст;
- интегриране на изискванията на системата в бизнес процесите на Флексикон
БГ ЕООД;
- осигуряване на необходимите за системата ресурси;
- постоянно подобряване на системата и резултатността по отношение на
качество и околна среда;
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- приобщаване и подкрепа на персонала за разбиране на неговата роля и
принос за постигане на поставените цели.
Ръководството на Флексикон БГ ЕООД се обръща към всички Доставчици,
Подизпълнители и Клиенти на Организацията да се съобразяват с декларираните в
политиката ангажименти на ръководството по качество и опазване на околната
среда.
В качеството си на Управител на Флексикон БГ ЕООД потвърждавам личното си
участие, ангажимент и отговорност за реализация на обявената политика по
качество и околна среда.

1.09.2017 г.
гр. Кърджали
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