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През изминалите години „БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД се доказа като 
стабилен социален партньор, градящ своя бизнес върху уважението на 
усилията на всеки член от колектива и коректността в отношенията както с 
работниците и служителите си така и с останалите заинтересовани страни. 

Като Управител на „БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД винаги съм се стремял 
да предоставя на многобройните ни клиенти високо качество на проектиране, 
доставка, монтаж, сервиз и продажба на охранителни съоръжения, 
слаботокови инсталации и системи против проникване, видеонаблюдение, 
пожароизвестяване, пожарогасене, контрол на достъпа, хотелски интегрирани 
системи, паркинг системи, системи за управление на сгради, компютърни 
мрежи и офис комуникация, оперативен мониторинг,център за банкови 
институции, регистратури за класифицирана информация, без да излагам на 
неприемлив риск собствените си служители и работници, подизпълнителите и 
другите заинтересовани лица. И занапред възнамерявам да развивам тези 
традиции и да продължа възхода на фирмата, като мобилизирам усилията на 
колектива да следва следните ръководни принципи в ежедневната ни работа: 

• Осигуряване на висока степен на защита на труда на всички работници, 
служители, подизпълнители и посетители във фирмата от всички 
свъзрани с работата рискове; 

• Предотвратяване на злополуки, инциденти, аварии и други нежелани 
ситуации при изпълнение на служебните задължения; 

• Неотклонно спазване на всички приложими изисквания на нормативната 
уредба, на договорите и другите доброволно приети ангажименти по 
отношение здравето и безопасността при работа; 

• Непрекъснато подобряване на резултатите от функционирането на 
Системата за управление на здравето и безопаността при работа чрез 
приемане на високи и амбициозни цели в тази област и осигуряване на 
необходимите ресурси за постигането им; 

• Систематично прилагане на превенцията като по-ефикасен и по-
ефективен метод на работа за осигуряване на изпреварващи и трайни 
подобрения в разнообразната ни дейност. 

Като спазвам горните принципи, лично се ангажирам да ръководя 
предприятието за постигане на образцови условия на труд.  
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