ПОЛИТИКА
ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
Дружествата от КЦМ 2000 ГРУП - КЦМ 2000 АД, КЦМ АД, КЦМ Трейд ООД,
КЦМ Технолоджи ЕООД, Комплексен индустриален сервиз ЕООД, Металургремонт 21 АД,
Стройсервиз ЕООД и Стопански дейности КЦМ ООД са структурно организирани и
функционират като единен икономически субект с общо управление и контрол. Дружествата
са обединени от общата за Групата стратегия за „ИНОВАЦИИ И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ”, което
означава:
предоставяне на своите клиенти качествени и конкурентни продукти (цветни и
благородни метали, техните сплави, химически съединения) и услуги (инженеринг,
индустриален и битов сервиз) при постоянно подобряващи се условия на труд и
параметри на околната среда, с което да удовлетворяват изискванията не само на своите
партньори, но и на всички заинтересовани страни;
растеж в качеството и количествата на продуктите и услугите, навлизане на нови пазари и
производство на нови, високотехнологични продукти.
В КЦМ 2000 ГРУП има изградена, документирана и внедрена Корпоративна интегрирана
система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа
(КИСУ), съгласно изискванията на трите международни стандарта ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.
Нашата Политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа е изградена
въз основа на принципите:
ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО ЧРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.
ПРОИЗВОДСТВО В ХАРМОНИЯ С ОКОЛНАТА СРЕДА.
ГАРАНТИРАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ.
За реализиране на тези принципи Висшето ръководство поема следните отговорности:
• управление на качеството – непрекъснат процес на оптимизиране и усъвършенстване на
всички бизнес дейности, извършвани в КЦМ 2000 ГРУП, фокусиран в удовлетворяване
изискванията и очакванията на нашите клиенти, акционери и други заинтересовани
страни, осигуряващ конкурентно предимство и устойчиво развитие на Групата;
• приоритетно и целенасочено развитие на Комплексен индустриален сервиз ЕООД,
Металургремонт 21 АД и КЦМ Технолоджи ЕООД за задоволяване потребностите на
производствата на КЦМ АД и цялата Група от техните услуги, както и за постигане на
благоприятни възможности на трите фирми за конкурентно навлизане на външния пазар;
• ефективно управление на физическите активи през различните периоди от жизнения им
цикъл и отговорното отношение към поддръжката им, с цел постоянно намаление дела на
разхода за неотложна поддръжка отнесен към общите разходи за поддръжка на КЦМ АД;
• завършване на програма „Технологично обновление и разширение на производството
на КЦМ АД” с цел изграждане на високо ефективно и конкурентно производство на
олово, цинк и благородни метали чрез въвеждането на нови, енергоефективни технологии
със здравословни и безопасни условия на труд и без отрицателно въздействие върху
околната среда;
• обновяване и модернизиране на производството в съответствие с европейските
изисквания и българското законодателство за устойчиво опазване на всички компоненти
на околната среда, нейното съхраняване и подобряване за бъдните поколения;
• превенция и контрол на рисковете при работа, осигуряване и поддържане на
здравословна и безопасна работна среда;

• извършване на целенасочен мониторинг и измерване за оценяване резултатността спрямо
околната среда, здравето и безопасността при работа, определяне на мерки и осигуряване
на ресурси за подобряване;
• изграждане на отношения на взаимноизгодно партньорство с нашите доставчици, които
са запознати с изискванията ни по отношение опазване на околната среда, здравето и
безопасността при работа и декларират своя ангажимент за спазването им;
• формиране на фирмена култура, обучение и мотивация на персонала за използване на
неговия потенциал при реализиране на фирмената политика и утвърждаване лидерската
позиция на КЦМ 2000 ГРУП в региона и в страната;
• непрекъснато подобряване ефективността и ефикасността на Корпоративната
интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и
безопасността при работа чрез периодична оценка на постигнатите резултати и системен
контрол по изпълнението на поставените цели;
• огласяване, разбиране, прилагане, изпълнение, преглед и актуализиране на настоящата
Политика, правейки я достъпна до персонала на дружествата от КЦМ 2000 ГРУП,
обществеността и всички останали заинтересовани страни.
Основен фокус на нашата Политика е разбирането ни за корпоративна социална отговорност.
За нас това е доброволна, дълбоко осъзната и рационално мотивирана ангажираност на
мениджмънта за приоритетно внимание към опазване на околната среда, осигуряване на
здраве и безопасност при работа, развитие на кадрите, зачитане на човешките права и
социалните потребности.
Постигането на устойчиво корпоративно развитие не е самоцел. КЦМ 2000 ГРУП, като
представител на социално-отговорния български бизнес, осъществява дейността си
прозрачно и в диалог с всички заинтересовани страни, уважавайки моралните ценности и
удовлетворявайки етичните, правни, екологични и социални очаквания на обществото към
нашата дейност.
В потвърждение на своите ангажименти, осигурявайки необходимите човешки,
материални и финансови ресурси, Висшето ръководство декларира личното си участие
за реализирането на корпоративната стратегия и декларираните принципи по
качество, околна среда, здраве и безопасност при работа.
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