ДЕКЛАРАЦИЯ
НА ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО НА ЮРИЙ ГАГАРИН АД
ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТ И ОКОЛНА СРЕДА
Ръководството на ЮРИЙ ГАГАРИН АД, декларира своята ангажираност и отговорност към стремежа за
развитие на качеството и безопасността на произвежданите от Дружеството продукти, както и към
управлението на околната среда.
Политиката на Дружеството е насочена към предоставяне на своите клиенти на многоцветни картонени
опаковки и хартиени етикети. Производство на филтърни пръчки (филтри за цигари) и цигарени гилзи
удовлетворявайки клиентските, законовите и други изисквания за качество, безопасност и околна среда.
За реализиране на Политиката по качество, безопасност и околна среда, ръководството на ЮРИЙ ГАГАРИН
АД се стреми към непрекъснато подобряване на Интегрираната системата за управление и резултатност
спрямо качеството, безопасност и околната среда, чрез прилагане на съвременни методи за управление
включващи:
 Ефективно функциониране на Система за управление, съответстваща на международните стандарти
ISO 9001, BRC и ISO 14001;
 Полагане на усилия за предотвратяване замърсяването на околната среда, в резултат от
производствената дейност чрез подходящи действия по третиране на отпадъците и минимизиране на
риска от аварийни ситуации;
 Поддържане адекватна на преразглежданите цели и контекст политика по качество, безопасност и
околна среда за ефикасна СУ, чрез провеждане на задълбочен и ефективен преглед от ръководството;
 Осигуряване и поддържане на висока конкурентоспособност измежду другите фирми в бранша;
 Предлагане на услуги и продукти, съответстващи на действащите и бъдещи приложими законодателни
и други изисквания;
 Финансово изгодно управление чрез въвеждане на методи, намаляващи или предотвратяващи появата
на грешки;
 Постоянно повишаване нивото на ефективност на всички процеси;
 Производство на безопасни продукти при пълно удовлетворяване на изискванията на клиента;
 Поддържане на открити и конструктивни взаимоотношения и балансирано удовлетворяване на
деловите интереси на всички заинтересовани страни;
 Подкрепяне на всяка инициатива за качество или добра практика, насочена към повишаване
качеството и безопасността на предлаганите от нас продукти;
 Изискване към нашите доставчици на суровини и материали да споделят същата отговорност към
качеството и безопасността на доставяните от тях суровини, материали и услуги;
 Увеличаване на постъпленията от продажби на стоки и услуги от търговската листа на компанията;
 Непрекъснато усъвършенстване на уменията на персонала;
 Осигуряване на осведоменост на персонала, включително и лицата, работещи за или от името на
организацията по въпросите на качеството, безопасността и околната среда.
С официалното оповестяване на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТ И ОКОЛНА СРЕДА И
СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ЦЕЛИ си позволявам да изразя убедеността на висшето ръководство в
ангажираност и творчество от страна на персонала на ЮРИЙ ГАГАРИН АД при практическото ѝ
прилагане, както и при ежегодното ѝ преразглеждане.
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