
 

„ТИП ТРЕЙД” ЕООД 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО Приложение №1 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО    

 

Ръководството на ТИП ТРЕЙД ЕООД е определило своята политика по качество на 

база:  

•   стремежа си за осигуряване на устойчиво развитие на дружеството чрез 

удовлетворяване на изискванията и очакванията на заинтересованите от неговата дейност 

страни, постоянно подобряване на качеството при осъществяване на предмета на дейност -  

Счетоводни услуги, застраховане, превод и легализация на документи, каса за битови 

плащания, плащания към бюджета, парични преводи от България и чужбина, търговско 

представителство за бързи кредити, представителство пред органите на КАТ, във  връзка с 

регистрация, дерегистрация, бракуване и издаване на транзитни номера на МПС, 

представителство пред всички държавни институции, изготвяне на пълномощни и договори.  

• принципите за управление на качеството, в съответствие с изискванията на 

стандарта БДС EN ISO 9001:2015. 

Политиката по качество е равнозначна и неизменна част от цялата политика и 

стратегия на организацията. Въвежда се като средство за управление и подобряване на 

резултатите от основните дейности на дружеството при спазване на следните принципи: 

• внасяне на постоянни целенасочени подобрения, необходими за успеха на 

дружеството, в съответствие с неговия контекст и стратегическа насоченост; 

•  постигане на устойчивост в развитието на дружеството; 

•  удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите чрез: 

✓ предлагане на висококачествени продукти и услуги; 

✓ адекватна ценова политика; 

✓ спазване на договорените срокове 

• развитие на персонала в съответствие с неговите потребности и целите на 

дружеството; 

• създаване на взаимоотношения с доставчиците и партньорите, водещи до  

подобряване и увеличаване на ефикасността и ефективността и ползите от съвместната 

дейност; 

• спазване на приложимите нормативни и законови изисквания, свързани с дейността 

на дружеството; 

• осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното 

подобрение на Системата за управление на качеството, в съответствие с изискванията на EN 

ISO 9001:2015; 

• свеждане на политиката до знанието на всички лица, работещи за или от името на 

организацията и огласяването й пред останалите заинтересовани страни;  

• периодично преглеждане за адекватност и актуализиране при необходимост. 

Ръководството на дружеството декларира, че изложените принципи са известни на 

всички сътрудници на организацията, че всички осъзнават техния смисъл и значение за 

дружеството и се стремят да работят в съответствие с тях при изпълнение на своите 

дейности. 

Ръководството се ангажира да поддържа политиката на дружеството по отношение на 

качеството, както и да я прилага на всички равнища в организацията. 
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