
 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА 
 “РОКОН – ТРЕЙД” АД И 

 

Успехът на всяка фирма зависи от нейната воля и способност да удовлетвори 
очакванията на клиентите и другите заинтересовани страни като задоволи максимално 
техните изисквания.   

 

Основна задача на политиката по качество на фирмата е да участва в процесите 
по проектиране и инженеринг, да реализира продукция „ROCON“ като постоянно 
обновява продуктовата листа, подобрява процесите и доставя на клиентите си изделия 
с високо качество, участвайки в реконструиране или изграждане на енергийни обекти. 
Неизменна част от политиката и стратегията на фирмата са целите по качество, 
определени от ръководството. Те обхващат подобряването на характеристиките на 
продуктите и процесите, като способстват за непрекъснатото повишаване на 
производителността на труда и увеличаване на удовлетвореността на клиентите. 

Постигането на тези цели ще осигури пазари за реализация на нашата продукция, 
развитие на производството и работа за персонала на фирмата. 

Политиката по качество се преразглежда периодично за адекватност. 

Като членове на Съвета на директорите на  фирмата  

 

ДЕКЛАРИРАМЕ 

 личното си участие и отговорност при изпълнение на обявената политика по 
качеството, като създадем и поддържаме вътрешна среда, в която хората да 
бъдат напълно приобщени в постигането на целите на организацията; 

 утвърждаваме въвеждането на системата за управление на качеството в 

съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 и гарантираме 
необходимите ресурси за развитието й; 

 гарантираме необходимите финансови и човешки ресурси за прилагане, 
поддържане и постоянно подобряване на системата; 

 утвърждаваме ангажимента си за удовлетворяване на приложимите изисквания; 

 ще работим усилено, реализираните от фирмата изделия да бъдат 
конкурентноспособни и с добри икономически характеристики; 

 ще изискваме от всички сътрудници на фирмата, каквото и да ни струва това, да 
притежават необходимата квалификация и чувство за отговорност, да познават 
добре системата за управление на качеството, да я спазват стриктно и да 
работят за нейното усъвършенстване в постигане целите на организациите; 

 ще се стремим така да изпълняваме изискванията на клиентите, че да надминем 
техните очаквания;  

 ще създадем и поддържаме отношения на партньорство с външните доставчици 
като осъществим ползотворно сътрудничество; 

 ще определим рисковете и възможностите, които са интегрирани в бизнес процесите 
и ще ги управляваме; 

 постоянното усъвършенстване на системата за управление на качеството и 
нейната ефикасност представлява най - добрата гаранция за нашата репутация 
и за уважението, което засвидетелстваме на нашите клиенти. 

         

:  Председател на Съвета на 
Директорите: 

      Вл. Христов 

        Член на Съвета на  Директорите: 

        О. Кътов 

 Член на Съвета на  Директорите: 

        Б. Христов  

11. 06. 2018 г. гр. София  



 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА 

“РОКОН – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР” АД 

Успехът на всяка фирма зависи от нейната воля и способност да удовлетвори 
очакванията на клиентите и другите заинтересовани страни като задоволи максимално 
техните изисквания.  

 

Основна задача на политиката по качество на фирмата е да разработва, 
произвежда, постоянно подобрява и обновява продукцията и доставя на клиентите 
си изделия с високо качество, да участва в цялостно реконструиране или 
изграждане на енергийни обекти. Неизменна част от политиката и стратегията на 
фирмата са целите по качество, определени от ръководствата. Те обхващат 
подобряването на характеристиките на продуктите и процесите, като способстват 
за непрекъснатото повишаване на производителността на труда и увеличаване на 
удовлетвореността на клиентите. 

Постигането на тези цели ще осигури пазари за реализация на нашата 
продукция, развитие на производството и работа за персонала на фирмата. 

Основна задача на политиката по околна среда на фирмата е постоянно да 
подобрява състоянието на околната среда в съответствие с действащото екологично 
законодателство. Неизменна част от политиката и стратегията на фирмата са целите 
по околна среда, определени от ръководството. Те обхващат планиране и 
организиране на дейността на фирмата чрез определяне на подходящи 
характеристики на процесите, имащи влияние върху околната среда, ефективно и 
рационално използване на природни и енергийни ресурси и материали при 
осъществяване на дейността по производство на релейни защити и цялостно 
реконструиране или изграждане на енергийни обекти, насърчаване изграждането на 
култура на екологично поведение, осигуряване на готовност за реагиране на събития с 
потенциални неблагоприятни въздействия върху околната среда.  

Постигането на тези цели ще осигури непрекъснат контрол и предотвратяване на 
възможностите за възникване на инциденти, превенция на възможностите за 
замърсяване, както и подобряване на дейностите водещи до евентуално замърсяване 
на околната среда. 

Политиката за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на 
фирмата е ориентирана към постигане на високи изисквания по безопасност и здраве 
при работа във всички области от дейността ни. Неизменна част от политиката и 
стратегията на фирмата са целите по ЗБУТ, определени от ръководството. Те 
обхващат планиране и организиране на дейността на фирмата чрез внедряване 
условия за работа, съхраняващи здравето и осигуряващи безопасността на всички 
служители и външни лица, които могат да бъдат засегнати от дейността ни, 
предлаганите услуги или продукти. 

Постигането на тези цели ще осигури опазването на здравето и безопасната 
работа на персонала на фирмата, като включва и ангажимента за постоянно 
подобряване на СУЗБР. 

Политиката по качество, околна среда и ЗБР се преразглежда периодично за 
адекватност. 

 

 

 

 

 



 

Като членове на Съвета на директорите на фирмата  

 

ДЕКЛАРИРАМЕ 

 

 личното си участие и отговорност при изпълнение на обявената политика на 
интегрираната система за управление, като създадем и поддържаме вътрешна 
среда, в която хората да бъдат напълно приобщени в постигането на целите на 
организацията; 

 утвърждаваме въвеждането на интегрирана система за управление в 

съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 
14001:2015 и  

БДС ISO 45001:2018; 

 гарантираме необходимите ресурси за прилагане, поддържане, развитие и 
постоянно подобряване на системата; 

 утвърждаваме ангажимента си за удовлетворяване на приложимите 
изисквания. Ще спазваме нормативната уредба на Република България, 
правните и доброволно възприети изисквания по въпросите за качеството, 
околната среда и здраве и безопасност при работа като своевременно 
откликваме на настъпващите промени; 

 ще работим усилено, реализираните от фирмата изделия да бъдат 
конкурентноспособни и с добри икономически характеристики; 

 ще изискваме от всички сътрудници на фирмата, каквото и да ни струва 
това, да притежават необходимата квалификация и чувство за отговорност, 
да познават добре интегрираната система за управление, да я спазват 
стриктно и да работят за нейното усъвършенстване в постигане целите на 
организацията; 

 ще се стремим така да изпълняваме изискванията на клиентите, че да 
надминем техните очаквания;  

 ще създадем и поддържаме отношения на партньорство с външните 
доставчици като осъществим ползотворно сътрудничество; 

 ще провеждаме активен диалог с всички сътрудници на фирмата и други 
заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната 
среда и здраве и безопасност при работа; 

 ще извършваме цялостно и непрекъснато оценяване на въздействието на 
аспектите на околната среда, изразено чрез целенасочено наблюдение, 
анализ, разумно използване на природните ресурси и измерване 
резултатността по отношение на околната среда, като определяме мерки за 
подобряване;  

 ще планираме и предприемаме мерки за намаляване на риска от възникване 
на аварии, извънредни ситуации и предотвратяване на екологични 

замърсявания, като постоянно усъвършенстваме интегрираната система за 
управление и нейната ефикасност; 

 ще определим рисковете и възможностите, които са интегрирани в бизнес 
процесите и ще ги управляваме; 

 ще осигурим надеждна комуникация по всички аспекти на здравето, условията 
на труд и безопасността при работа между ръководство и служители; 

 ще осигурим достатъчна информация и обучение за да могат всички 
сътрудници на фирмата, да осъзнават опасностите и риска в работата за да 
могат отговорно и безопасно да извършват дейностите;  



 

 ще насърчаваме изграждането на култура на безопасно поведение чрез 
изпълнение на тази политика;  

 ще регистрираме и разследваме всеки инцидент и професионално заболяване, 
като предприетите мерки ще бъдат използвани за понижаване рисковете на 
работното място; 

 ще осигурим здравословни и безопасни условия за работа за предотвратяване 
на свързаните с работата наранявания и заболявания, като постоянно ще 
усъвършенстваме системата за ЗБУТ и нейната ефикасност; 

 ще поддържаме процеси за консултиране и участие на работниците на всички 
приложими нива и функции при разработването, планирането, внедряването, 
оценяването на резултатността и действията за подобряване на СУЗБР; 

Постоянното усъвършенстване на интегрираната система за управление и 
нейната ефикасност представлява най - добрата гаранция за нашата 
репутация и за уважението, което засвидетелстваме на нашите клиенти. 

 

 

     Председател на Съвета на Директорите:   

        Вл. Христов 

 

Член на Съвета на  Директорите: 

О. Кътов 

 

Член на Съвета на  Директорите: 

11. 06. 2018 г. гр. София       Б. Христов
   

 
 


