Политика по управление

Ръководството на АМЕТ ООД официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, изхождайки от убеждението, че
просперитетът и бъдещето на Организацията зависят от доверието и благополучието на всички заинтересовани страни.
ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА АМЕТ ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ:


Разработване, производство и продажба на медицински и електронни изделия;



Дистрибуция на медицински изделия и консумативи за тях от утвърдени производители;



Производство на механични детайли /компоненти/;



Следпродажбени услуги /гаранционно и извън гаранционно обслужване/ на продадените от АМЕТ ООД медицински и
електронни изделия;



Осигуряване на здраве и безопасност при работа /ЗБР/ в Организацията,

при спазване на изискванията на ISO 9001:2015, БДС EN ISO 13485:2016, Директива 93/42 ЕИО и ISO 45001:2018, на
действащото законодателство в Р. България, на клиентите и на заинтересованите страни.
За осъществяването на тази политика, ръководството на Организацията насочва усилията си в следните направления:



Утвърждаване на АМЕТ ООД като конкурентен производител и дистрибутор на качествени и безопасни медицински
изделия;



Спазване на договорните изисквания и срокове с клиентите;



Повишаване на икономическата ефективност от дейността на Организацията и осигуряване на висока възвращаемост на
инвестициите;



Използване на съвременни технологии и оборудване при изпълнението на производствените дейности;



Непрекъснато подобряване на ефективността на използваното оборудване;



Оптимално използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси за удовлетворяване изискванията на
клиентите и заинтересованите страни;



Поддържане на системна вътрешна и външна комуникация;



Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен и
творчески труд, и постигане на вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа;



Поддържане на дългосрочни ползотворни отношения с външните доставчици;



Предпазване и предотвратяване на нараняванията и заболяванията, чрез ефикасно овладяване на рисковете;



Ефективно управление на риска при работа, чрез въвеждане на дейности по системен контрол на условията на труд;



Изпълнение на нормативните и всички други документирано приети изисквания по осигуряване управлението на ЗБР;



Подобряване резултатността от управлението на ЗБР.

За реализиране на тези цели в АМЕТ ООД е разработена и внедрена Интегрирана система за управление, съответстваща на
изискванията на ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, Директива 93/42 ЕИО и ISO 45001:2018, на действащото законодателство в Р.
България, на клиентите и на заинтересованите страни

Като Управител на АМЕТ ООД
ДЕКЛАРИРАМ
ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ
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ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА
НА АМЕТ ООД
Ръководството на АМЕТ ООД официално декларира своята политика като стратегическа насоченост и
основен управленчески подход при внедряване, поддържане и развитие на системата за управление на
енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2018, с обхват:
Разработка, производство и продажба на механични детайли и възли.
За приоритетно развитие на организацията в посока подобряване на енергийната резултатност, висшето
ръководство поема следните ангажименти:


Постоянно подобряване на енергийните характеристики;



Осигуряване на достъпност на информацията и на ресурсите, необходими за изпълнението на
общите и конкретните енергийни цели;



Съответствие с приложимите законови изисквания, както и с други изисквания, които
организацията е приела да изпълнява, свързани с използването на енергия, енергийното
потребление и енергийната ефективност;



Поддържане на актуалността и адекватността на настоящата политика, чрез нейното редовно
преглеждане и обновяване, когато е необходимо;



Осигуряване енергийната политика да бъде разпространена, разбрана, прилагана и поддържана
на всички равнища в организацията, както и да бъде достъпна за заинтересованите страни.

В изпълнение на поетите по-горе ангажименти, ръководството определя следните стратегически цели
при управление на енергията:


Ефективно планиране и използване на наличните материални, човешки, енергийни и финансови
ресурси;



Оптимизиране на основните процеси за намаляване на енергийното потребление, включително,
чрез насърчаване на проектирането, водещо до подобряване на енергийните характеристики;



Провеждане на системни обучения, с цел повишаване квалификацията на персонала и неговата
мотивация за подобряване на енергийната резултатност;



Приоритетно закупуване на енергийно ефективни продукти и услуги;



Планиране и реализиране на подобрения на енергийната резултатност;



Поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на енергията, в
съответствие с изискванията на стандарта ISO 50001:2018.

Основа за внедряване и преглед на стратегическите цели е поставянето и отчитането на общите и
конкретните енергийни цели.
Като Управител на "АМЕТ" ООД декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на
настоящата политика.
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