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Политика по безопасност на храните 

 

Ние в КЕН АД вярваме, че успехът зависи от производството и предлагането на месни продукти с 

гарантирани качество и безопасност, които удовлетворяват нормативните изисквания и изискванията 

на клиентите ни. Ние се ангажираме да прилагаме и поддържаме настоящата Политика по безопасност 

на храните и заявяваме своята отговорност за подобряване на Системата за управление на 

безопасността на произвежданите месни продукти. Вярваме, че отговорността за изпълнение на 

ангажимента за качество и безопасност е отговорност на всеки зает в предприятието и наш приоритет 

е комуникирането и прилагането на Политиката по безопасност на храните на всички нива на 

организацията. 

 

В основата на ефективното провеждане на Политиката по безопасност на храните на КЕН АД са 

следните принципи: 

 Създаване и поддържане на условия за производство на месни продукти при стриктно спазване на 

нормативните изисквания и удовлетворявайки договорените изисквания на клиентите относно 

качество и безопасност; 

 Оптимизиране на процесите по идентифициране и използване на наличните материални, човешки и 

финансови ресурси; 

 Осигуряване на подходящи условия за управление и постоянен мониторинг на определените 

критични точки за контрол в процеса на производството на месни продукти; 

 Провеждане на системно обучение на персонала за комуникиране на Политиката по безопасност на 

храните и свързаните с нея процедури във всички оперативни аспекти, за повишаване на неговата 

квалификация и мотивация за съпричастност към извършваната работа; 

 Оптимизиране на производствените процеси, подобряване на работната среда, защита на 

работещите в организацията; 

 Поддържане на техническата надеждност на оборудването, инвестиране в нови мощности, 

прилагайки най-добрите технологични практики за обезпечаване на постоянно високо качество и 

гарантиране хранителната безопасност на произвежданите продукти; 

 Проучване, анализ и оценка на специфичните изисквания относно безопасността на храните на 

заинтересованите страни; 

 Комуникиране на принципите и изискванията за безопасност на месните продукти с доставчици, 

клиенти и други заинтересовани страни, чиито действия са от значение за  ефективността на 

Системата за управление на безопасност на храните; 

 Оценяване на ефективността и пригодността на Политиката по безопасност на храните чрез 

периодични прегледи от ръководството; 

 Гарантиране на устойчива фирмена култура за качество и безопасност  чрез въвеждане, валидиране 

и непрекъснато подобряване на ефективна Система за управление на безопасността на храните. 

 

Като изпълнителен директор се ангажирам с Политиката по безопасност на храните на КЕН АД с 

увереност, че всеки служител и партньор на дружеството ясно осъзнава ролята на безопасността на 

храните и съобразно своите права и отговорности ще допринесе за ефективното ѝ прилагане. 

Декларирам личното си участие и отговорност за огласяването, разбирането и прилагането на 

обявената политика на всички равнища в организацията. 
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Изпълнителен директор 


