“КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС” АД

ПОЛИТИКА
по качеството и околната среда
Управлението на качеството и околната среда, в съответствие с изискванията на
международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015, е с
първостепенно значение в цялостната дейност на „Крис Фешън Индъстрийс“ АД .
Политиката по управление на качеството и околната среда се съдържа и
включва като неизменна част в цялостната политика на управление на дружеството и
съответства на поставените от нас стратегически цели. Тя се реализира чрез
изпълняване на целите, които се преразглеждат периодично и се актуализират при
необходимост.
В условията на постоянно повишаване изискванията на клиентите и при
увеличаващата се конкуренция на пазара, ръководството на „Крис Фешън
Индъстрийс“ АД се ангажира с провеждането на политика по качество и околна
среда, основаваща се на следните основни принципи:
 Високо качество на предлаганите продукти и услуги;
 Спазване на сроковете и поетите ангажименти;
 Коректно разглеждане на постъпилите рекламации и възражения;
 Мотивиране на сътрудниците чрез непрекъснато повишаване на
квалификацията, обучение, възпитание и взаимноизгодно заплащане;
 Минимизиране на замърсяванията и вредните въздействия върху околната
среда;
 Гарантиране на здравето и безопасността при работа на персонала.
За реализиране на тези принципи Ръководството поема следните отговорности:
 Непрекъснато повишаване на качеството за задоволяване на изискванията и
очакванията на клиентите чрез постоянно следене на тяхната удовлетвореност;
 Участие на Ръководството при определяне насоките, целите и задачите на
политиката по управление, както и въвличане на персонала за реализиране на тази
политика;
 Осигуряване на необходимите ресурси за техническо обновление, подобряване
на технологиите и повишаване качеството.
 Предотвратяване на замърсяването и подобряване на резултатността по
опазване на околната среда.
 Спазване на приложимите нормативни и други изисквания за аспектите на
околната среда.

 Осигуряване на висока дисциплина и персонална отговорност за качеството
на работа и за спазване на изискванията за опазване на околната среда от персонала
на дружеството
 Постоянно подобряване на ефикасността на ИСУ, чрез периодична оценка на
постигнатите резултати и системен контрол на поставените задачи.
• Осъществяване на ефикасни и взаимноизгодни връзки и отношения с
външните доставчици, контролните държавни и общински органи и другите
заинтересовани страни по качеството и опазване на околната среда.
Ръководството на “Крис Фешън Индъстрийс” АД, всяка година ще извършва
преглед и ще определя основните и конкретни цели, измерими критерии и задачи за
тяхното постигане.
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