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 Корпоративна политика 

 по качество и безопасност на храните 

 на „ТАЛАР ФУУДС” ЕООД 

 

 Ние, Висшето ръководство на “ТАЛАР ФУУДС” ЕООД, се ангажираме да прилагаме и поддържаме 

актуална настоящата политика по качеството и безопасност на храните, основана на изискванията 

на стандартите ISO 9001 „Системи за управление на качеството. Изисквания“ и IFS Foods „Стандарт 

за одит на качеството и безопасността на хранителни продукти“ и заявяваме своята съпричастност и 

отговорност за развитие на качеството и безопасността на разработваните, произвеждани и 

търгувани продукти.  

 Основната цел на политиката по качество и безопасност на храните на дружеството е 

 

Удовлетворяване изискванията на клиентите и приложимите изисквания относно 

качество и безопасност на храните и грижа за постоянно подобряване. 

 

 В подкрепа на стратегическата насоченост на “ТАЛАР ФУУДС” ЕООД и за осъществяване на 

политиката и основната цел ще работим за: 

 Постигане на устойчивост чрез ефективно функциониране на Системата за управление, 

съответстваща на стандартите ISO 9001 и IFS Food; 

 Осигуряване на обхват и съдържание на Системата за управление, подходящи за нашите 

продукти и дейности, съобразени с ролята ни в хранителната верига, контекста на организацията, 

потребностите и очакванията на заинтересованите страни; 

 Опазване на околната среда и полагане на усилия за предотвратяване на нейното замърсяване в 

резултат от дейността ни; 

 Поставяне на разумни, постижими и икономически обезпечени цели и задачи по качество и 

безопасност на храните във всяко структурно звено като елемент от процесите на организацията за 

осигуряване изисквания към продукта, включващи безопасност на храната, качество, законност, 

спецификация и осъществяване на прегледа им; 

 Изпълнение на задълженията за спазване и удовлетворяване на приложимите изисквания, 

отнасящи се до нашите рискове и възможности, качеството и безопасността на предлаганите 

продукти; 

 Осигуряване на осведоменост на клиентите, партньорите, включително и лицата, работещи за 

или от името на организацията по въпросите на качеството и безопасността на храните, постигане 

на етика и отговорност на персонала и разбиране на екологичните аспекти на отделните 

производствени дейности; 

 Предоставяне на информация и обсъждане със заинтересованите страни на проблемите по 

качество и безопасност на храните и полаганите усилия за подобряването им; 

 Стремеж за устойчивост и постоянно подобряване на качеството и безопасността на храните 

чрез извършване на системни проверки и прилагане на коригиращи и превантивни действия; 

 Оценяване на ефективността и на пригодността на политиката ни чрез периодични прегледи от 

ръководството. 
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 Ангажираме се неотстъпно да провеждаме политиката по качество и безопасност на храните и 

изпълнението на изискванията на документите на системата за управление като задължение и 

отговорност на всички партньори в дружеството, независимо от длъжността, която заемат. 

 

 Убедени сме, че целият персонал ясно осъзнава ролята на качеството и безопасността на 

храните и уверени, че всеки съобразно своите права и отговорности ще допринесе за 

непрекъснатото подобряване на ефикасността на системата за управление. 

  

 Декларираме личното си участие и отговорност за огласяването, разбирането, прилагането и 

поддържането на адекватността на обявената политика на всички равнища в организацията.    

 

 Политиката е достъпна за обществеността и за всички заинтересовани страни на 

www.talarfoods.com. 

 

 

 

гр.София        

25.01.2018 г.   


