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Ръководството на “ЕЛЕКТРОН КОНСОРЦИУМ” - АД сме решени качествено
да  изпълняваме  дейностите  от  обхвата  на  системата  за  управление  на  качеството
(СУК), включващ: 

„ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ,
ГАРАНЦИОНЕН И ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ“.

Тази наша политика се основава на следните принципи за управление на качеството:
 да разбираме сегашните и бъдещите нужди на клиентите, да удовлетворяваме техните

изисквания и да изпреварваме очакванията им;
 ръководството да създава и поддържа вътрешна работна среда, в която да е ангажиран

целият персонал за постигане на целите на “ЕЛЕКТРОН КОНСОРЦИУМ” - АД;
 всички служителите на фирмата да са напълно ангажирани в отделните дейности на

дружеството  и  техните  възможности  да  се  използват  за  постигане  на  целите  по
качеството;

 управлението на  различните  дейности  и  ресурси  да  се  изпълнява  като  се  прилага
процесно  ориентиран  подход,  а  всички  взаимно  свързани  процеси,  които  влияят  на
качеството, да се  управляват като се прилага системния подход;

 непрекъснато  развитие  и  подобряване  на  СУК да  е  постоянна  цел  на  “ЕЛЕКТРОН
КОНСОРЦИУМ” - АД;

 основните  решения  на  различни  нива  да  се  вземат  на  базата  на  анализиране  на
фактическите данни и информация;

 отношенията между “ЕЛЕКТРОН КОНСОРЦИУМ” - АД и неговите доставчици да се
базират на взаимната изгода за двете страни;

 съблюдаване на приложимите изискванията на нормативните актове при управление на
процесите на СУК.

Ще  положа  максимални  усилия  като  Изпълнителен  директор  на  “ЕЛЕКТРОН
КОНСОРЦИУМ” - АД за:

 оповестяване, разбиране от целия персонал, реализиране и поддържане на определената
по-горе политика по качеството;

 постигане на основните цели по качеството, основани на политиката по качеството;
 цялостно прилагане на Наръчника, процедурите и инструкциите на СУК, разработени в

съответствие с ISO 9001:2015;
 недопускане на отклонения от политиката по качеството;
 периодично извършване на преглед за нейната постоянна пригодност, както и на целите

на качеството;
 осигуряване  на  необходимите  ресурси  и  обучение  за  непрекъснато  развитие  и

подобряване на Системата за управление на качеството;
 непрекъснато подобряване на ефективността и ефикасността на СУК;
 подобряване  на  имиджа  и  репутацията  на  “ЕЛЕКТРОН  КОНСОРЦИУМ”  -  АД  по

отношение на качеството.       
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