политика
по безопасност
на фуражните
суровини

„Каолин” ЕАД е специализиран про
изводител на фуражна суровина
калциев карбонат. Дружеството
извършва производство, транс
портиране и дистрибуция на про
извежданите продукти.
„Каолин“ разполага с необходимо
то технологично и измервател
но оборудване, което поддържа
в добро техническо състояние.
Продуктите се произвеждат под
строг контрол според изисква
нията за Европейско качество и
хигиена на фуражите.
„Каолин“ се развива успешно бла
годарение на постоянния ни стре
меж да проучваме и задоволяваме
изискванията на нашите потре
бители. В съвременните пазарни
условия – при засилваща се конку
ренция на пазара и завишаващи
се изисквания, ръководството
оценява, че успешен бизнес и ста
билно развитие са възможни само
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чрез предлагането на качестве
ни и безопасни продукти, съот
ветстващи на изискванията на
потребителите и на норматив
ните изисквания.
За да удовлетворим изисквания
та на клиентите си и да гаранти
раме предоставяне на безопасни
продукти в хранителната верига,
дружеството прилага Система
за управление на безопасността
на фуражните суровини по ISO
22000:2018, основана на принципи
те на НАССР.
Стремежът ни е фуражните су
ровини да се произвеждат при
перфектни хигиенни условия и
стриктен санитарен контрол с
компетентен персонал.
Ръководството на дружеството
определя конкретни измерими
цели за постигането на политика
та за безопасност на произвежда
ните фуражни суровини. Осъзнава

значението на безопасността на
храните във всички аспекти на
хранителната верига като един
непрекъснат процес, включващ и
производството на фуражи и е
ангажирано с конкретни цели за
постигане на приложимите изиск
вания на нормативните актове
и взаимно съгласувани изисквания
на клиентите.
Политиката е въведена и оповес
тена на всички нива на друже
ството, както и на заинтересо
ваните страни.
Осигурен е документиран ред за
подходящ обмен на информация
относно политиката, система
та НАССР и за безопасността на
фуражните суровини.
Ръководството на дружеството
извършва преглед на определе
ната и декларирана политика за
продължаващата є пригодност и
при необходимост я актуализира.
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