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Ръководството на ЕКОМААТ ООД, 

 СЧИТА, че единственият и неоспорим начин за утвърждаване и просперитет на 
Дружеството в условията на конкурентна пазарна среда е поддържането на високо 
качество в цялостната своя дейност, на основата на спазването на международно 
установените принципи и изисквания на приложимите стандарти; 

 ОТЧИТА, че Дружеството разполага с всички необходими природни дадености, 
производствена база, професионални възможности, кадрови потенциал с 
дългогодишен опит, авторитет и традиции, 

 СЪЗНАВА изключителната роля на личния принос и персоналната отговорност на 
Ръководството и всеки служител за утвърждаване и поддържане на принципите и 
предписанията, заложени в ИСУКБ.

ДЕКЛАРИРА, че извършваната дейност от ЕКОМААТ ООД е в пълно съответствие с всички 
международни и национални правила и изисквания, за постигане максимално задоволяване на 
изискванията и очакванията на своите клиенти и утвърждаване на името на Дружеството като 
надежден и коректен производител.

Целта ни е да предоставяме на нашите клиенти на продукти с най-високо ниво. Ние се гордеем се
с качеството на нашите продукти. За постигане и утвърждаване на тази цел Дружеството 
разработи методично, внедрява и развива постоянно своята система за управление за качество и 
безопасност. С внедряването на Интегрираната Система за управление на качеството и 
безопасността, Дружеството си поставя за цел да постигне: 

 постоянно подобряване на ефективността при управлението на качеството и 
безопасността на продукта; 

 определяне и постоянно актуализиране на ясни и конкретни цели по качеството и 
безопасност; 

 стриктно спазване на договорените изисквания на клиентите, приложимите 
нормативни изисквания и добра практика;

 повишаване и утвърждаване на доверието на клиентите и убедеността на служителите 
във възможностите и конкурентно-способността на Дружеството; 

 системна работа за постигане на разбиране и мотивация на сътрудниците за 
изпълнение на политиката, целите и документите на ИСУКБ; 

 ясно определяне на правомощията и отговорностите на всеки сътрудник; 
 адекватно осигуряване на необходимите ресурси и условия за ефективно 

функциониране на системата за управление; 
 постоянно развитие на квалификацията на нашите сътрудници; 
 създаване на условия за превръщането на качеството в основен фактор за оценка на 

труда и личния принос на всеки сътрудник;
 осигуряване на безопасност на произвежданите продукти;
 благоприятни и здравословни условия на труд.

Управителят на Дружеството, създава условия за постигане на съпричастност на
всеки служител. Всеки от нашите сътрудници е задължен да изпълнява
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политиката по качеството, в интерес на Дружеството, в негов и на неговите колеги интерес, за 
постигане на целите и просперитета на Дружеството. 
Ръководството на дружеството постоянно проследява нашите постижения въз основна на 
следните критерии за изпълнение:

 Брой, стойност и значимост на предявени рекламации и забележки от клиенти. Основа
цел е постигане на нулево ниво на рекламации.

 Брой и стойност на произведените и реализираните продукти по направления. 
Основна цел постигане на запазване на нивото от последните години и по възможност
тяхното увеличаване.

 Адекватна квалификация на сътрудниците на Дружеството. Цел се явява възможността 
на персонала позволяваща изпълнението и компетентното изпълнение на поетите от 
Дружеството ангажименти.

 Въвеждане на нови технологии и продукти в номенклатурата на изпълняваните 
дейности. Основна цел е запазване на конкурентно-способността на Дружеството.

ДАТА 20.07.2017 УТВЪРДИЛ:
УПРАВИТЕЛ НА ЕКОМААТ ООД
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