
ПОЛИТИКА 
НА ДИМЕЛ ООД

в ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

Успехът на всяко дружество зависи от способността му да удовлетвори 
изискванията и очакванията на своите клиенти, сътрудници и собственици.

Политиката на ДИМЕЛ ООД е насочена към бърза адаптация в условията на силно 
конкурентна среда, чрез отчитане на промените в нея, свързаните с това рискове и 
балансирано решаване на социално-икономическите задачи, с осъзнаване на 
отговорността си към обществото. Усилията са ни да предоставяме на своите клиенти 
конкурентно способни продукти в областта на строителството, реконструкцията и 
модернизацията на жилищни, административни, промишлени и обществени сгради, 
комуникациите към тях, както и инфраструктурни обекти, и ниско строителство, 
реализиране на инвестиционни проекти, а също така и извършване на периодични 
прегледи за техническа изправност, ремонт и поддръжка на ППС, които задоволяват 
техните очаквания относно качеството и околната среда.

За нейното реализиране, ръководството на ДИМЕЛ ООД се стреми към 
непрекъснато подобряване, чрез прилагане на съвременни методи за управление по 
критерии качество и околна среда, по изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 и 
БДС EN ISO 14001:2015 включващи:

• Създаване, поддържане и подобряване на система за управление на качеството и 
околната среда, в съответствие с приложимите изисквания на законодателството;

• Прилагане на методи за ефикасно управление на човешките ресурси: 
привличане на целия персонал на дружеството към активно участие в 
управлението на качеството и околната среда чрез обучение и мотивация;

• Поддържане на открити и конструктивни взаимоотношения и балансирано 
удовлетворяване на деловите интереси на всички заинтересовани страни;

• Удовлетворяване изискванията на клиента с прилагане на нови съвременни 
технологии в областта на строителството, с цел подобряване на качеството и 
устойчиво развитие в динамично променящия се пазар;

• Осигуряване систематични подходи по идентификация и управление на риска;
• Подкрепяне на всяка качествена и достижима инициатива или добра практика, 

насочена към подобряване условията на труд, ограничаване и отстраняване на 
опасностите;

• Спазване на приложимите правни и други изисквания, възприети от дружеството 
отнасящи се до на качеството в областта на строителството и аспектите на 
околната среда;

• Непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството и околната 
среда, като се стремим към предотвратяване на замърсяването и подобряване на 
екологичната култура на персонала;

• Използване на процеси, технологии, материали, продукти, услуги и енергия, 
с които се намалява, контролира или избягва неблагоприятното въздействие 
върху околната среда и здравето и безопасността при работа.

Настоящата политика е разпространена до всички звена и външни организации 
работещи на територията на ДИМЕЛ ООД и е достъпна за обществеността.

Политиката подлежи периодично на преглед за адекватност с],1рямо целите и 
оценката на тяхното изпълнение в рамките на Прегледа от ръководствот/
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