
1.  Политика по безопасност на храните 
Ръководството на „ЕЛЕЙА“ ЕООД официално декларира своята  

ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, 

изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на Организацията зависят от 
доверието и благополучието на всички заинтересовани страни. 

ПОЛИТИКАТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ НА „ЕЛЕЙА“ ЕООД Е НАСОЧЕНА КЪМ 
ПРЕРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ОПАКОВАНЕ НА ВАРЕНИ И ОВКУСЕНИ КАРТОФИ И 
ЗЕЛЕНЧУЦИ; ПРОИЗВОДСТВО НА СОСОВЕ, МАЙОНЕЗА, ГОТОВИ САЛАТИ НА МЛЕЧНА, 
МАЙОНЕЗЕНА, РИБНА И ЗЕЛЕНЧУКОВА ОСНОВА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ 
ОТНОСИМИ КЪМ ДЕЙНОСТТА НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНО 
ПРИЗНАТИЯ СТАНДАРТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ FSSC 22000 V5. 

За осъществяването на тази политика, ръководството на Организацията насочва усилията  
си в следните направления: 

§ Утвърждаване на „ЕЛЕЙА“ ЕООД като конкурентен доставчик на варени и овкусени 
картофи, готови ястия, сосове, майонеза, готови салати на млечна, майонезена, 
рибна и зеленчукова основа на българските и международните пазари; 

§ Гарантиране на безопасността на продуктите за потребителите, чрез спазване на 
приложимите нормативни изисквания и Системата за управление на безопасността 
на храните; 

§ Осигуряване на висока възвращаемост на инвестициите;  
§ Използване на съвременни технологии и оборудване при изпълнението на 

производствените дейности; 
§ Непрекъснато подобряване ефективността на използваното оборудване; 
§ Оптимално използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси за 

удовлетворяване изискванията на клиентите, потребителите и другите 
заинтересовани страни; 

§ Поддържане на системна вътрешна и външна комуникация; 
§ Осигуряване и поддържане на компетентността на персонала, ангажиран с 

производството на безопасен за потребителите продукт; 
§ Изпълнение на нормативните и всички други документирано приети изисквания по 

осигуряване на производството на безопасен продукт; 
§ Извършване на регулярни прегледи и актуализации, при необходимост, на 

внедрената Система за управление на безопасност на храните с цел нейното 
непрекъснато подобряване.  

За реализиране на тези цели в „Елейа“ ЕООД е разработена и внедрена  Система за 
управление на безопасността на храните, съответстваща на изискванията на 
международния стандарт FSSC 22000 ver.5. 
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