Декларация
на ръководството на фирма „ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕAД по отношение
политиката по качество
В новите икономически условия и действаща конкуренция, просперирането и
понататъшното утвърждаване на фирма „ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕAД ще
зависят изключително много от високия професионализъм и непрекъснато
усъвършенстване и повишаване качеството на нашата работа.
Убедено в необходимостта от това, ръководството на фирмата чрез настоящата
декларация огласява своето намерение и поема съответните ангажименти за
ефективното функциониране на системата за управление на качеството, чрез която да
се постигне главната цел:
ВИСИКО КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА И УСЛУГИТЕ С ЦЕЛ
УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НЕПРЕКЪСНАТОТО
ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
КАЧЕСТВОТО.
За осъществяване на политиката си по отношение на качеството, ръководството
ще провежда активна и целенасочена работа в следните направления:
Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на фирмата и
поставяне на качеството в основата на всички пазарни и функционални стратегии и
планове;
Поддържане на висока технологична въоръженост и прилагането на водещи
технологични средства в дейността си;
Формиране на нов начин на мислене и отношение към работата във всеки член
на дружеството, което да го мотивира за постигане на лично и колективно качество при
изпълнението на поетите задачи;
Непрекъснато повишаване на квалификацията и мотивацията на персонала за
висококачествен труд;
Определяне правата, задълженията и взаимодействията на всяко звено и всеки
член от колектива за осъществяване дейността на фирмата;
Разшири дейността на фирмата чрез:
- Усвояване на нови производства;
- Поемане на функцията на единствени оторизирани дистрибутори на поне три
големи мждународни фирми.
Изготвяне на каталог за дейността и продуктите на фирмата с отразяване и на
дейността по Системата за управление на качество и прилагане на сертификата;
Участие в национални и международни форуми с тематична насоченост по
управление на Системата по качество и околна среда.
Развитие и усъвършенстване на взаимоизгодни отношения и сътрудничество с
всички наши клиенти и доставчици;

Осигуряване и демонстриране пред нашите клиенти, доставчици и самите нас на
постоянно подобряване на качеството;
Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на
качеството и системен контрол за изпълнението на поставените задачи. Търсене на
персонална отговорност.
За изпълнение на тази политика ще бъдат осигурени необходимите ресурси за
ефективното функциониране на системата по управление на качеството, отговаряща на
БДС EN ISO 9001:2008.
Същевременно ръководството на фирмата ще изисква от всички ръководители,
специалисти и изпълнители да проявят във всекидневната си работа висок
професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре
системата по управление на качеството, да спазват стриктно изискванията,
регламентирани в документите на системата и да съдействат за нейното развитие.
Като Изп. Директор на фирма „ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕAД
ДЕКЛАРИРАМ:
личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по
качеството, осигуряваща траен просперитет на фирмата.
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