
ПOЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ 

Ръководството, в лицето на управителя, официално декларира своята политика по 

управление на качеството, околната среда, здравето и безопасноста при работа, която 

да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от целия персонал в 

организацията. 

ПРЕДЛАГАНЕ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА 

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЕСТ МЕНИДЖМЪНТ. ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКО НИВО НА 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ. СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ 

АКТОВЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА 

НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ. 

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ, 

ръководството определя основните стратегически цели: 

 разширяване на заемания от организацията пазарен дял; 

 подобряване на ефикасността при изпълнение на услугата; 

 постигане на оптимален баланс между удовлетворяване изискванията на 

клиентите и заинтересованите страни и изпълнение изискванията на действащите 

национални нормативни актове, европейски изисквания и регламенти; 

 въвеждане на нови методи и препарати и оценка на ефикасността им, 

удовлетворяване на специфичните изисквания на клиенти и партньори; 

 оптимизиране на процесите, свързани с организирането и планирането на 

дейността; 

 вземане на стратегически и оперативни решения, основани на факти, и 

постигане на баланс между параметрите желано / възможно; 

 непрекъснато подобряване на предлаганите услуги чрез натрупване и прилагане 

на умения, квалифицирано обучение и практически опит от екипа на организацията; 

 осигуряване и поддържане на мотивираност на персонала и съпричастност към 

извършваната работа от всеки служител, с цел постигане на добри резултати; 

 стремеж към увеличаване на дела на абонаментно-обслужваните клиенти; 

 намаляване въздействието върху околната среда чрез подходящи действия по 

третиране на отпадъците в резултат на извършване на дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация и осигуряване на необходимите ресурси за технологично обновление;  

 определяне на отговорността ни за здравето и безопасността на клиента и 

обществото относно въздействието на нашите услуги; 

 непрекъснато подобряване и постигане на цели по предотвратяване на 

замърсяването на околната среда, за предотвратяване на наранявания и заболявания, 

чрез извършване на системни проверки за тяхното изпълнение на преглед от 

ръководството и прилагане на коригиращи и превантивни действия;  

Като управител на Агроинсект ЕООД 

ДЕКЛАРИРАМ 

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
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