
       

 ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Политиката по качеството на фирма ”Инвест Електроникс” ООД се формира като пазарна 
стратегия за извършване на дейности по проектиране и разработване, внедряване и 
производство на електронни изделия за бита и индустрията, като гарантира високо постоянно 
качество на предлаганите продукти, съответстващи на нормативните и други изисквания на 
заинтересованите страни, предлагани на приемливи цени. 

За осъществяване на тази политика и постигане на поставените високи цели, свързани 
с подобряване качеството на предлагания продукт и внедряване на нови продукти, 
икономическата ефективност, технологичното обновяване и организацията на труда, във 
фирма ”Инвест Електроникс” ООД е изградена, внедрена и се поддържа Система за 
управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2015.

Прилагайки нашата идеология по качеството ние си поставяме за цел:
-Непрекъснато усъвършенстване и повишаване качеството на предлаганите от нас 

продукти и постоянното им преглеждане за съответствие с актуалните нормативни, 
специализирани и други изисквания на заинтересованите страни към тях.

-Внедряване на ново технологично оборудване и нови продукти.
-Подобряване организацията на труда, чрез въвеждане на Система за управление на  

качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2015.
-Поддържане на коректно сътрудничество с клиентите на базата на взаимно доверие, 

взаимноизгодни условия и високо ниво на професионално взаимодействие, с цел максимално 
задоволяване на изискванията и очакванията на клиентите.

-Намаляване на рекламациите с цел свеждането им до минимум.
-Качествено партниране с доставчиците, съобразено със спецификата на предлаганите 

продукти.
-Подобряване конкурентноспособността на фирмата на националния пазар на 

електронни изделия за бита и индустрията, и разширяване дейността на международния 
пазар, при спазване на българското и международно законодателство, както и на утвърдените 
международни норми. 

-Непрекъснато повишаване на квалификацията, професионалното развитие и 
мотивирането на персонала.

-Постигане на пълна ангажираност на служителите с Политиката по качеството и 
целите на фирмата.

Ръководството на ”Инвест Електроникс” ООД, се ангажира със спазването, периодичния 
преглед за продължаващото съответствие и адекватност на Политиката на организацията, за 
нейното разгласяване, разясняване и прилагане, както и за реализация на поставените цели и 
програми в определените срокове. 

Ръководството на ”Инвест Електроникс” ООД се ангажира, изпълнявайки Политиката 
си, да удовлетворява изискванията на клиента и заинтересованите страни и непрекъснато да 
подобряват ефикасността на системата за управление на качеството.

Дата: 08.07.2017 г.       Управител:
                                                                                                            (Янко Христов)


	Page 1

