
 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО 

  

Ръководството на фирма ЕТ “Симеонов – Георги Димитров” гр. Пещера, 

разглежда своята Политиката по качеството, като стратегия за развитие и 

внедряване на система от действия и процеси, водещи до непрекъснатото 

подобряване на дейността, свързана с производството на матраци – “Симеонов”, 

при гарантиране на високо постоянно качество на предлагания продукт, 

съответстващ на клиентските и нормативни изисквания.  

  За осъществяване на тази политика и постигане на поставените цели, във 

фирма ЕТ “Симеонов – Георги Димитров” гр. Пещера, е изградена, внедрена и се 

поддържа система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт 

EN ISO 9001:2015. 

  Политиката по качеството на фирма ЕТ “Симеонов – Георги Димитров” гр. 

Пещера, е насочена към: 

 предоставяне на висококачествени и конкурентноспособни матраци, 

съответстващи на нормативните изисквания и приложими стандарти; 

 завоюване на твърди позиции на националния и регионалния пазар; 

 задоволяване изискванията и очакванията на клиента и привличане на 

нови клиенти; 

 подобряване на техническата база, инфраструктура и работна среда, 

водещи до подобряване организацията и условията на безопасност на 

труда, повишаване на икономическата ефективност и опазването на 

околната среда; 

 повишаване квалификацията, професионалното развитие и мотивацията 

на персонала. 

 извършване на навременни и адекватни превантивни мерки, с цел 

избягване на потенциални рискове и преодоляване на системните 

несъответствия; 

 ефективна комуникация и поддържане на обратна връзка с клиентите, 

доставчиците и съответните законодателни и изпълнителни органи, с цел 

анализ, оценка, непрекъснато подобряване и поддържане, на работеща и 

ефективна система за управление на качеството. 

  Ръководството на на фирма ЕТ “Симеонов – Георги Димитров” гр. Пещера, 

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 на фирма ЕТ “Симеонов – Георги Димитров” гр. Пещера 

се ангажира, изпълнявайки Политиката си, да удовлетворява изискванията на 

клиента и заинтересованите страни, непрекъснато да подобряват ефикасността на 

системата за управление на качеството. 
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