1. ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ
Ръководството в лицето на Изпълнителния директор на ЕЛМА-М-ГРУП АД, официално декларира своята
ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в
организацията на фирмата.
ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛМА-М-ГРУП АД Е НАСОЧЕНА КЪМ
ВИСОКО КАЧЕСТВО, ОВЛАДЯВАНЕ НА РИСКА ПРИ РАБОТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОСТАВКА НА ЕДРО И ДРЕБНО НА
КАБЕЛИ И ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И
ДРУГИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.
За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ, Ръководството определя
стратегическите цели по управление:
 Утвърждаване на фирмата като конкурентен изпълнител на висококачествени търговски услуги;
 Увеличаване обема на продажбите чрез:
 Установяване на връзки с нови доставчици и предлагане на техните продукти;
 Разширяване гамата на предлаганите продукти;
 Оптимизиране на процесите за изпълнение изискванията на клиентите;
 Въвеждане на безопасни работни практики за ограничаване експозицията на COVID-19 на работното
място: въвеждане на мерки за превенция и контрол, които да сведат до минимум риска от заразяване
на служители и посетители; насърчаване към различни методи за комуникация от разстояние с цел
осигуряване
на
непрекъснатост
на
дейността;
Прилагане на ефективни мерки за предпазване и защита на околната среда от замърсявания;
 Своевременно провеждане на обучение за повишаване на квалификацията и мотивацията на персонала
за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни подобрения в работата, за опазване на
околната среда, за спазване правилата за безопасност при работа;
 Повишаване на икономическата ефективност от дейността на фирмата;
 Предпазване и защита на околната среда от замърсявания;
 Прилагане на ефективни мерки за предотвратяване на злополуките и нараняванията по време на работа
и намаляване на риска за безопасността на персонала и всички засегнати;
 Предприемане на ефикасни мерки за управление на значимите аспекти на околната среда в
съответствие с нормативните и другите изисквания.
 Осигуряване на безопасността на персонала за всички работни места и на посетителите,
контрагентите, доставчиците и партньорите на дружеството, както и елиминиране на потенциалните
опасности от наранявания, разпространение на заболявания и намаляване на риска за това;
 Постоянен обмен на информация, свързан с качеството на предлаганите продукти и услуги, опазването
на околната среда и осигурените условия за безопасност и здраве на работещи в дружеството и
неговите посетители, контрагенти, партньори и доставчици;
За реализиране на тези цели и задачи, Ръководството на ЕЛМА-М-ГРУП АД е разработило, внедрило и
поддържа Интегрирана система за управление, съответстваща на стандартите
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.
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