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ДЕКЛАРАЦИЯ 
на ръководството за  

ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА „ТЕЛЕКОН КО” ООД 

“ТЕЛЕКОН КО” ООД е предприятие, занимаващо се с производство на електрически табла НН, системи за АВР 
(НН и СН), системи за енергиен мениджмънт, системи за контрол и автоматизация в промишлеността.  
Имиджът на нашето предприятие се формира преди всичко от качеството на нашия продукт (стоки и услуги). 
Осъзнавайки това, политиката на “ТЕЛЕКОН КО” ООД е ясна: да предлага, създава и доставя стоки и услуги, 
които отговарят напълно и дори надхвърлят изискванията и очакванията за качество на нашите клиенти. При 
това под “клиент” ние разбираме не само прекия възложител, но и обществото като цяло, с неговите 
изисквания за опазване на здравето и околната среда. 
Възможност за реализиране на една такава политика е прилагането на обмислена и подходяща Интегрирана 
система за управление във “ТЕЛЕКОН КО” ООД. 
Нашата Интегрирана система за управление [ИСУ] е изградена въз основа на EN ISO 9001:20015, EN ISO 
14001:20015,OHSAS 18001:2007 и в нея са заложени всички процеси в предприятието, които имат отношение 
към качеството на продукта, опазването на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд. 
Представителят на ръководството [ПР] е компетентният сътрудник, който отговаря за планирането, 
разработването, внедряването, поддържането, наблюдението и коригирането на ИСУ. Той е упълномощен и 
има организационната свобода да идентифицира несъответствията в ИСУ, да предлага мерки за 
отстраняването им и да следи за изпълнението на предприетите мероприятия. В рамките на тази си дейност, 
ПР докладва непосредствено на ръководството на “ТЕЛЕКОН КО” ООД. 

І. В областта на качеството 

Нашите принципни цели по качеството са: 
Прилагане на модерни технологии и технически спецификации 
Продуктите и технологиите, които използваме трябва да отговарят на най-високите европейски и световни 
стандарти и на съвременните изисквания на клиентите ни. Поради това ние непрекъснато се стремим да 
актуализираме информацията си и да привеждаме дейността си в съответствие със съвременното ниво на 
техниката и основаващо се на анализ на ползите и разходите. Винаги, когато е необходимо, ние разработваме 
и изпълняваме технически спецификации, съобразени с изискванията на клиента. 
Удовлетворени клиенти 
Качеството на нашите продукти представлява връзката между нашите клиенти и нашето предприятие. Целта 
ни е, чрез добри партньорски отношения да превърнем нашите знания, опит и умения не само в предимства за 
нашите клиенти, но и в двустранни успехи. Ние се стремим непрекъснато да нараства броя на постоянните 
клиенти и привличане на нови такива. 
Поддържана, сертифицирана ИСУ 
Сертификацията и редовното оценяване на ИСУ посредством одити по качеството е мероприятие, което 
създава доверие в нашите клиенти и засилва нашите позиции на конкурентния пазар, чрез подобряване 
показателите за качество, безопасност на труда, опазване на околната среда и разходната ефективност. 
Коректни доставчици и подизпълнители 
Качеството на нашите стоки и услуги зависи и от способността на нашите доставчици да ни предоставят 
качествени продукти. Поради това ние работим само с такива доставчици, които са в състояние и са готови да 
подкрепят нашите цели по качеството. 
Конкурентноспособност и осигуряване на съществуването на предприятието чрез запазване и повишаване на 
пазарния дял. 
Наша задача е непрекъснато да подобряваме дейността си, така че можем по-добре да посрещнем и 
изпълним изисванията на нашите клиенти. Това ще ни позволи да получим една приемлива печалба. 
Печалбата е задължителна предпоставка за съществуването на нашето предприятие. 
Ангажимент на Ръководството са всички тези цели да са приложими, да се изпълняват стриктно и да се 
работи за непрекъснатото подобряване на системата за управление на качеството. 
 
ІІ. В областта на околната среда: 
Опазването на околната среда се счита за една от основните цели в политиката на ръководството и 
служителите на всички организационни нива в „ТЕЛЕКОН КО”. 
Основните принципи на екологичната ни политика са: 

- ангажимент на Ръководството за опазване на околната среда, предотвратяване от замърсяване на 
околната среда. 
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- съответствие с приложимите изисквания на законодателството на Р. България в областта на 
околната среда и с корпоративните изисквания. 

- ангажимент за изпълнение на зазадълженията си за спазване. 
- непрекъснато подобряване на системата за управление на околната среда. 
- осигуряване компетентността и екологичната култура на персонала. 

 
ІІІ. В областта на здравето и безопасността: 
Здравословните и безопасни условия на труд са друга от основните цели в политиката на    „ТЕЛЕКОН КО” 
Ние определяме грижата за осигуряване на безопасността и здравето на персонала като основен приоритет в 
дейността си и си поставяме постигането на следните стратегически цели и ангажименти на Ръководството по: 

- поддържане състоянието на работнити места, процесите и оборудването в съответствие с 
изискванията на законодателството на Р. България и водещите световни стандарти. 

- поддържане на високо ниво на техническа обезпеченост на аварийните съоръжения, подготовка на 
персонала и усъвършенстване на способностите му за недопускане или ограничаване на 
аварийните ситуации. 

- обезпечаване на постоянното подобряване на ИСУ в областта на здравето и безопасността на 
труда. 

 
ІV. Мотивирани сътрудници 
Нашият най-важен потенциал за изпълнение на претенциозните ни цели са нашите сътрудници. Само с 
обучени и мотивирани сътрудници сме в състояние да намерим, задържим и разширим нашите позиции на 
пазара. За това ние отдаваме голямо значение на установяването на добър работен климат, в който ще могат 
да се развиват способностите и готовността за работа на всеки един сътрудник. 
Ключова дейност за овладяване на нарастващото темпо на развитие на техниката и технологиите и за 
възможността да предлагаме на нашите клиенти продукти от най-високо качество е постоянното обучение и 
повишаване на квалификацията на нашите сътрудници. 
Не само качеството на продукта и опазването на околната среда и здравето, но също така и сътрудниците ни 
определят имиджа на предприятието. Поради това се изисква от всеки наш сътрудник, при контакт с клиент да 
създава положителен представа за предприятието.  
Всеки наш сътрудник е задължен при откриване на несъответствия да реагира своевременно и да настоява за 
тяхното отстраняване. Чрез прилагане на подходящи коригиращи и превантивни действия в ИСУ, ние 
поддържаме, развиваме и усъвършенстваме Интегрираната системата за управление, а чрез нея и 
произвежданата от нас продукция. 

Целите по управление се разглеждат и оценяват ежегодно от ръководството на “ТЕЛЕКОН КО” ООД в 
рамките на годишното планиране и се отчитат на годишното събрание на дружеството. 
Ръководството поема отговорността за квалификацията на сътрудниците и за осигуряване на необходимите 
ресурси за действието на ИСУ. Това се гарантира от принципите изложени в Наръчника по управление и 
постановките в другите документи от ИСУ. 
Ръководството поема отговорността за снабдяване на всички работни места с подходящи и ефективни 
работни средства. Към тях се отнасят: мощна компютърна мрежа, високопроизводителни и точни машини, 
техника за комуникация и  офис оборудване. 
Ръководството поема отговорността за планирането и своевременното осигуряване на необходимите работни 
документи. Това се отнася за: закони, чертежи, стандарти, технологии, специализирана литература, 
нормативи документи и други. 
Ръководството непрекъснато ще сравнява качеството на работата на сътрудниците с политиката на 
предприятието и с изискванията на клиентите. То се задължава да предприема своевременно подходящи 
мерки за квалификацията на сътрудниците и да планира и осигури необходимите за това време и други 
ресурси. 
Ръководството наблюдава и анализира по подходящ начин системно променящите се пазари и потребности 
на клиентите. По този начин се гарантира, че предприятието ще реагира своевременно, т.е. с изпреварване, 
на новите изисквания и промени и когато се налага ще актуализира политиката и целите на “ТЕЛЕКОН КО” 
ООД към променените условия. 

С настоящата декларация ръководството на “ТЕЛЕКОН КО” ООД довежда до знанието на всички сътрудници и 
други заинтересовани лица, политиката и целите на Дружеството и декларира своя ангажимент за стриктното 
им прилагане и изисква от всички сътрудници същото. 

София                                                                                                     Управител: …………………….. 


