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БСМ поддържа и развива внедрената система за управление спрямо изискванията на международните стандарти EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018 и EN ISO 50001:2018 във всички свои дейности и звена, с цел повишаване на ефикасността и качеството на работа при осигурени здравословни 
и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и намаляване консумацията на енергия. Ръководството и всички служители се ангажират 
непрекъснато да подобряват ефикасността на тази система.

Ръководството на БСМ  разбира и приема отговорностите си не само към собствения персонал, но и към клиенти, подизпълнители, посетители, 
доставчици и партньори, както и към всеки, който може да бъде засегнат от фирмените дейности, като прилага принципа на нулева толерантност с цел 
предотвратяване на замърсяване, наранявания, заболявания и инциденти и преразход на енергия. Този принцип се изразява във фирменото разбиране, 
че за БСМ  няма приемливо нараняване, заболяване, инцидент, преразход на енергия или приемливо замърсяване на околната среда. Предотвратяването 
на несъответствията е по-важно от тяхното отстраняване след възникването им. Ръководството се ангажира да разследва и анализира информацията за 
реални и потенциални инциденти, както и да предприема незабавни действия за отстраняване на източниците им с цел недопускане на злополуки и 
непрекъснато подобрение.

Нашата политика се базира на следните принципи:

КЛИЕНТ: за фирмата той, със своите потребности, заема ключова роля в определяне на фирмените цели и взимането на управленски решения. Ние 
желаем да направим по – добър продукт, с по – ниска себестойност. Отношенията с клиентите се създават, поддържат и развиват на основата на честност 
и коректност. Приоритет е обратната връзка – набирането на  информация от клиентите за качеството на извършената дейност и дали то се доближава 
до техните потребности и очаквания.
КАЧЕСТВО: осигуряваме приоритет на качеството в извършваните дейностите. 
УСЛОВИЯ НА ТРУД: Постоянен стремеж към контролиране и елиминиране на рисковете, постигане на здравословна, безопасна работна и околна среда, 
което гарантира сигурността и удовлетвореността на всички заинтересовани страни. Осъзнаваме отговорната задача на ръководството за правилната 
организация, контрол и непрекъснато усъвършенстване на здравословните и безопасни условия на труд с цел недопускане на трудови злополуки и 
професионални заболявания сред служителите. Спазваме изискванията за опазване на здравето на хората и тяхната безопасност при работа.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА: Висока ангажираност за поддържане на съответствие с нормативните изисквания, предотвратяване на замърсяването 
и непрекъснато усъвършенстване на методите за опазване на околната среда. Спазваме приложимите правни и други изискванията на оценените аспекти 
на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото – отпадъци, замърсяване, ресурси. Осъзнаваме нашата роля за 
намаляване на емисиите на СО2 и емисиите на парникови газове, като това е наш основен аспект и приоритет.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА: Висока ангажираност за поддържане на съответствие с нормативните изисквания, предотвратяване на разхода на енергия 
и усъвършенстване на методите за управление на енергията. Осъзнаваме нашата роля за намаляване на емисиите на СО2 и емисиите на парникови газове, 
като това е наш основен аспект и приоритет.
СЛУЖИТЕЛИ: планираме и текущо провеждаме обучение за постоянни и измерими подобрения в работата. Прилагаме  подходящи методи за 
повишаване на мотивацията на персонала за участие във всички процеси на подобрение, свързани с постигане на целите на фирмата.
ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ: Поддържаме взаимноизгодни и дългосрочни отношения с нашите доставчици в интерес на нашите клиенти. Следим 
безкомпромисно за високото качество на доставките при спазване на изискванията за безопасност и опазване на околната среда. 

За постигането на тези общи цели на политиката ръководството с участието на целия персонал ежегодно документира конкретни измерими цели в 
„Програма за постигане на целите”

БСМ се ангажира да преразглежда тази политика при промяна на законодателството и другите приети изисквания включително мнение на работниците 
и служителите, поради организационни промени, или поради други обстоятелства, които могат влияят на нейната адекватност. Прегледът ще бъде 
извършван по време на регулярните срещи на ръководството.

Политиката е предоставена на целия персонал на фирмата, както и други заинтересовани лица чрез разлепване на видни места и публикуването и на 
интернет страницата на дружеството - http://bsm-bg.com/ 

Политиката е включена в документите за запознаване при началния инструктаж при постъпването на нов персонал.

Христо Василев - Управител
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Ръководството на БСМ с участието на своя персонал, определи и документира настоящата Политика, съдържаща 
основните цели, насоки и задължения на дружеството, свързани със съответствието на продуктите, 
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, управлението на енергията и опазване на околната 

среда.
БСМ осъществява основната си дейност по „Разработка, производство и сервиз на автомобилни, домашни алармени системи 
и модули. Разработка, производство, инсталиране и сервиз на автомобилни газови инжекционни системи и компоненти за тях. 
Разработка, производство, монтаж и сервиз на офис, индустриално и улично светодиодно осветление”, осигурявайки като 
минимум съответствие със законовите, клиентските и други изисквания приети в организацията, а когато е практически 
обосновано ги надминава. За целта в БСМ се извършва периодично оценяване на съответствието с приложимите и други 
приети изисквания.
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