
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Концепцията на „ЕЛЕКТРО КОМПЛЕКТ ВН“ ООД е предлагането на продукти и услуги

с високо качество  задоволяващи желанията и потребностите на своите клиенти в най-висока

степен.  Фирмата  се  стреми  към  създаване  на  оптимална  организация  и  контрол  на

производството за постигане на набелязаните цели.

Стремежът  на  фирмата  е  осигуряване  на  безопасни  условия  на  труд  и  създаване  на

благоприятни условия за работа на своя персонал, като за повишаване качеството на своето

производство и създаване на един добре сработен екип, „ЕЛЕКТРО КОМПЛЕКТ ВН“ ООД

разработи  и  внедри система  за  Качествено  Управление  в  съответствие  с  изискванията  на

международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015.

Основни  принципи  залегнали  в  производствената  дейност  на  фирмата  от  момента  на

създаването, през целия период на развитието й до днес са:

 Стриктно изпълнение на договорите със своите клиенти;

 Изграждане на дълготрайни взаимоотношения с партньори, основани на взаимно

доверие, коректност и пълноценно сътрудничество;

 Използване на най-новите методи, технологии, техника и оборудване за постигане

на желаната ефективност на крайната продукция;

 Точно и ясно определяне взаимоотношенията, правомощията и отговорностите на

всички звена и длъжности във фирмата;

 Довеждане  до  знанието  на  всеки  служител  за  неговите  правомощия  и

задължения свързани със заеманата от него длъжност;

 Осъзнаване важността на полаганите усилия от всеки един служител за постигане

на фирмения просперитет;

 Мотивиране на персонала с цел увеличаване на техните знания и умения свързани

със заеманите от тях длъжности;

 За  спазване  на  всички  тези  принципи  и  за  точното  изпълнение  на  фирмените  цели,

„ЕЛЕКТРО  КОМПЛЕКТ ВН“ ООД  си  е  поставила  задачата  за  непрекъснато  развитие  и

усъвършенстване  на  своята  система  за  качествено  управление,  като  основа  за  бъдещ

просперитет на фирмата.

      Ръководството на „ЕЛЕКТРО КОМПЛЕКТ ВН“ ООД  декларира, че се ангажира 

персонално с участието си в процесите по качественото управление дейността на фирмата и
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носи отговорност за изпълнение на обявената ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, и спазване на 

всички документи, регламентиращи начина на постигане на високо качество в развитието на

фирмата.

                                                                                                        УПРАВИТЕЛ:....................................

                                                                                                               / г-н Янко Ангелов/



„ЕЛЕКТРО КОМПЛЕКТ ВН“ ООД НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Аз, като УПРАВИТЕЛ на „ЕЛЕКТРО КОМПЛЕКТ ВН“ ООД 

ДЕКЛАРИРАМ,

че се ангажирам персонално с личното си участие и отговорност за изпълнение на

обявената  ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО и спазване на всички документи, регламентиращи

начина на постигане на високо качество в дейността на фирмата.

Аз осъзнавам, така също и решаващото значение на моите управленски решения за

успешното развитие на „ЕЛЕКТРО КОМПЛЕКТ ВН“ ООД !

                                                                                            УПРАВИТЕЛ:.............................

                                                                                                           /г-н Янко Ангелов/

                                                             


