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Приложение № 1-НИСУ 

 
 

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ 

„НОМАД ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ“ ЕООД е лицензиран и активен търговец на 

електрическа енергия на електроенергийния пазар, който е специализиран в 

договарянето и продажбата на електрическа енергия на производители, 

търговци и крайни клиенти. 

В бързо променящата се икономическа среда, нарастващата конкуренция 

и нарастващите нужди и изисквания на клиентите, просперирането и по-

нататъшното утвърждаване на дружеството зависят изключително от 

професионализма и непрекъснатото повишаване качеството на нашата работа 

при осигурено здраве и безопасност при работа и опазването на околната 

среда. 

Екипът на фирмата е съставен от експерти с богат професионален опит и 

висока квалификация, което гарантира качеството на предлаганите продукти 

при осигурено здраве и безопасност при работа и управлението на 

въздействието върху околната среда. 

Убедено в необходимостта от това, ръководството поема съответните 

ангажименти за внедряване на Интегрирана система за управление 

(качеството, ЗБР и околната среда), чрез която да постигне главната цел: 

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРЕДОСТАВЯНАТА УСЛУГА, ПОВИШАВАНЕ 

РЕЗУЛТАТНОСТТА СПРЯМО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА и 

ОКОЛНАТА СРЕДА, С ЦЕЛ УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА 

КЛИЕНТИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И НЕПРЕКЪСНАТО 

ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ 

С внедряване на Интегрираната система за управление ние си поставяме 

следните цели, които определяме като задължение с първостепенно значение 

за ръководството: 
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1. Стриктно придържане към правилата, регламентирани от законовите и 

нормативни документи, задълженията за спазване приложими за 

процесите, изпълнявани от „НОМАД ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ“ ЕООД, спрямо 

качеството, ЗБР и опазването на околната среда.  

2. Непрекъснато удовлетворяване изискванията на клиентите, 

заинтересованите страни и възложителите на „НОМАД ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ“ 

ЕООД. 

3. Незабавно реагиране при възникване на отклонения, пропуски и 

недостатъци, засягащи дейността, ЗБР, неблагоприятни въздействия 

върху околната среда, така и Интегрираната система за управление на 

дружеството като цяло.  

4. Създаване на среда с повишен ангажимент към качеството на 

предлаганите продукти и услуги, осигуряване на здравословни и 

безопасни условия при работа, и опазването на околната среда, 

включително предотвратяване на наранявания, заболявания и 

инциденти, и на замърсявания свързани с контекста на дружеството.. 

5. Системно провеждане на консултиране и осигуряване участието на 

работниците в управлението и оценяването на резултатността относно 

здравето и безопасността при работа. 

6. Осигуряване на функционираща и ефективна организация във всички 

сфери на нашата дейност. 

7. Подобряване рентабилността на извършваната дейност, планиране и 

внедряване на организационни подобрения. 

8. Разширяване и засилване на пазарното присъствие на дружеството. 

9. Периодичен преглед и непрекъснато подобряване ефикасността на 

внедрената Интегрираната система за управление и на фирмените 

дейности. 

10. Запознаване на клиенти, доставчици, партньори, обществени и 

правителствени организации, държавната и местна администрация и др. 

заинтересовани лица, с Политиката ни за управление. 

 

 



 

 
EN ISO 9001:2015    EN ISO 14001:2015    ISO 45001:2018      

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената 

Политика по управление, гарантираща правата и очакванията на клиентите и 

заинтересованите страни за качеството на предлаганите продукти и услуги и 

опазването на околната среда, за тяхното непрекъснато подобряване и 

свързания с това траен авторитет на „НОМАД ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ“ ЕООД.  

 

Ръководството се ангажира да поддържа ефикасна Интегрираната 

система за управление, съгласно изискванията на  EN ISO 9001:2015,  БДС EN 

ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018, чрез периодична оценка, при необходимост 

актуализация и предприемане на мерки за непрекъснатото й подобряване. 

Настоящата Политика е подходяща за постигане целите на дружеството 

и бива постоянно преглеждана за осигуряване на нейната адекватност. 

 

 

Дата: 07.06.2021    Управител: 

Мария Севдалинова-Стоева 

 


