
 

Политика по управление на качеството, околната среда и ЗБУТ 

Ръководството в лицето на Управителя “Автокам България” ООД и Изпълнителния директор 

на “Би Ем Лизинг Трейд” АД, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, 

която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Дружеството.  

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ 

НА “АВТОКАМ БЪЛГАРИЯ” ООД И “БИ ЕМ ЛИЗИНГ ТРЕЙД” АД 

Е НАСОЧЕНА КЪМ ВИСОКО КАЧЕСТВО, ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ НА  

ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОКОЛНАТА СРЕДА  

ПРИ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТЪРГОВИЯ И СЕРВИЗ НА ТРАНСПОРТНО И СТРОИТЕЛНО  

ОБОРУДВАНЕ, ТАКА ЧЕ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ,  

ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НА ДРУГИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ, Ръководството определя 

стратегическите цели по управление: 

 Утвърждаване на дружествата като конкурентни изпълнители на търговски услуги и 

сервиз на оборудване в областта на транспорта и строителството; 

 Представяне на високотехнологични продукти на българския пазар; 

 Увеличаване на пазарния дял на “Автокам България” ООД и “Би Ем Лизинг Трейд” АД 

чрез увеличаване асортимента на предлаганото оборудване и изпълняваните 

дейности; 

 Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и 

капитали, с цел удовлетворяване изискванията на клиентите; 

 Своевременно провеждане на обучение за повишаване на квалификацията на 

персонала за висококачествен труд и непрекъснати подобрения в работата; 

 Извършване на ефективен мониторинг на дейността на подизпълнителите; 

 Предпазване и защита на околната среда от замърсявания; 

 Планиране и изпълнение мерки за намаляване на рисковете при работа с цел 

предотвратяване на нараняванията; 

 Предприемане на ефикасни мерки за управление на значимите аспекти на околната 

среда в съответствие с нормативните и другите изисквания. 

 Изпълнение на нормативните и други изисквания, отнасящи се до управлението на 

качеството, осигуряването на ЗБУТ и/или приложими към аспектите на околната среда. 

За реализиране на тези цели и задачи, в “Автокам България” ООД и “Би Ем Лизинг Трейд” АД 

е разработена, внедрена и поддържана Интегрирана система за управление, съответстваща 

на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. 

Ръководството на “Автокам България” ООД и “Би Ем Лизинг Трейд” АД 

ДЕКЛАРИРА 

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗБУТ. 


