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heating, ventilation and air conditioning 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „КЛИМА КГ“ ЕООД 

 ПО КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА  

 

Ръководството на „КЛИМА КГ“ ЕООД официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО 

КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на 

всички равнища. 

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА НА „КЛИМА КГ“ ЕООД Е 

НАСОЧЕНА КЪМ ВСИЧКИ ПРОЦЕСИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ МОНТАЖ, 

ПОДДРЪЖКА И ПРОФИЛАКТИКА НА ОТОПЛИТЕЛНИ, КЛИМАТИЧНИ, 

ВЕНТИЛАЦИОННИ, В и К-ИНСТАЛАЦИИ  

За ефективно провеждане на Политиката по качество и околна среда, определяме следните 

основни цели: 

 Поддържане и разширяване високо конкурентни позиции на пазара; 

 Повишаване на конкурентноспособността ни чрез укрепване и развиване на силните 

страни на фирмата, модернизация в технологичен и технически аспект; 

 Поддържане на партньорство и взаимно изгодно сътрудничество с нашите доставчици 

на ресурси и услуги и ангажимент към изпълнение на поетите ангажименти към 

всички заинтересовани страни по отношение дейността на КЛИМА КГ и 

резултатността и към околната среда ; 

 Подобряване организацията на работа чрез оценка на рисковете и планиране, а не 

реагиране според моментната ситуация; 

 Системно провеждане на обучение за повишаване на квалификацията, споделяне 

знания и опит на служителите и мотивиране за висококачествен труд и нагласа за 

постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа; 

 Развиване и поддържане на конкурентни предимства на база цена, качество и 

удовлетвореност на всички наши Клиенти, партньори и заинтересовани страни и 

стремеж към непрекъснато подобряване на качеството и повишаване резултатността 

към околната среда. 

 Ангажимент към резултатност по към околната среда и предотвратяване на 

замърсяването. 

За реализиране на тези цели и задачи, Ръководството на „КЛИМА КГ“ ЕООД е 

разработило, внедрило и поддържа Система за управление на качеството и околната среда, 

съответстваща на Международните стандарти  EN ISO 9001:2015 и EN ISO 9001:2015. 

Ръководството е създало условия за спазване изискванията на Системата за управление 

на качеството и околна среда и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски 

персонал в нейното развитие. 
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