
 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

              от висшето ръководство на “Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД, гр.София 

относно политика и цели по качеството околна среда и здраве и безопасност 

 

Целта на “Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД, гр.София е да представя на своите 

клиенти на вътрешния и международен пазар, конкурентноспособни продукти в 

областта на медицинската апаратура и техника и сервизно обслужване, задоволяващи 

потребностите и очакванията на клиентите и другите заинтересовани страни  относно 

качество, околна среда, здраве и безопасност при работа. 

 

Това ние ще реализираме, в условията на вътрешните и външни обстоятелства, в които 

фирмата функционира, чрез планиране и управление на качеството за осигуряване на 

изискваното от клиентите качество на предлаганите продукти и услуги,   

управлението на околната среда за намаляване въздействието върху околната среда, и 

управление при здраве и безопасност при работа за осигуряване на безопасни условия 

на труд на персонала, както  непрекъснато подобряване на управлението им. 

 

Ръководството на “Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД, декларира, че тези цели могат 

да бъдат постигнати, като се ръководи от принципите за политика по качество, околна 

среда и здраве и безопасност: 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И 

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ  НА ”Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД, гр.София 

 

1.Качеството, запазването на околната среда, здраве и безопасност при работа – 

задължение на всички служители от Дружеството. 

2. Процесен подход – планиране чрез отчитане на вътрешните и външни обстоятелства, 

изискванията на заинтересованите страни, определяне на рискове и възможности, които 

трябва да бъдат взети предвид при функционирането на процесите във фирмата, като 

входните елементи се трансформират в изходни за процеса; 

3. Мислене, основано на риска – чрез планиране за овладяване на риска, преглед и 

подобряване. 

4.Водещата роля на ръководителя на Дружеството – гарантира качеството на 

предлаганите продукти и услуги, да опазва околната среда и осигурява здраве и 

безопасност при работа. 

5.Повишаване на квалификацията на персонала – решаване на важни проблеми по 

качеството, околната среда и здраве и безопасност . 

6. Удовлетворяване на приложимите нормативни изисквания. 

7.Обновленията и инвестициите в качеството – ключ към конкурентоспособността . 



 

8.Управление на качеството – предотвратяване на грешки. 

9.Лоялност към всички конкуренти, клиенти и доставчици и други заинтересовани 

страни. 

10.Постоянна комуникация с клиента, в условията на дефинираните вътрешни и 

външни обстоятелства. 

11.Възприемане на качеството не като резултат от санкции, а като съвкупност от 

отговорности. 

Ние съзнаваме, че бъдещето на Дружеството, неговата стабилност и дори 

съществуването му зависи от неговите клиенти. Ето защо: 

- За нас клиента си остава Клиент и затова той се поставя в центъра на вниманието 

на всички служители от Дружеството. 

- Спазване на сроковете и всички други условия на договорите и поръчките на 

клиентите е това, което за нас има основно значение и гради с тях добрите ни 

взаимоотношения.  

- Овладяване на рисковете и използването на възможностите; 

- Намаляване въздействието върху околната среда; 

- Безопасни и здравословни  условия на труд за работещите;  

Ние се стараем “Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД, гр.София да бъде възприемана 

като фирма, която ефективно управлява своите основни процеси, удовлетворяващи  

изискванията на клиентите и в значителна степен са по-добри от своите конкуренти. 

- Нашият път към усъвършенстване и непрекъснато подобряване на работата ни е 

един постоянен принцип, който допринася за ефективността  на организацията. 

- Качеството означава за нас да се връщат клиентите ни, а не предлагания продукт. 

Ръководството съзнава, че предлаганите от фирмата продукти могат да удовлетворят 

изискванията на клиентите и заинтересованите страни, само когато служителите в 

Дружеството се стремят да запазят работните си места и да осигурят перспектива на 

фирмата. 

Ние гарантираме интересите на своите служители, като осигуряваме: 

- Адекватно заплащане за постигнати резултати. 

- Възможност за повишаване на квалификацията. 

- Здравно и пенсионно осигуряване. 

- Коледни премии. 

- Месечни премии за постигнати резултати. 
Същевременно служителите се задължават да влагат максимум усилие, старание и 

отговорност при изпълнение на възложените задачи, за да гарантират качеството на 

предлаганите продукти. 

 

Обществото очаква от нас отговорно поведение което означава: 

- Да осигурим подходяща работна среда за нашите служители. 

- Да гарантираме спазването на всички приложими изисквания от трудовото 

законодателство. 

- Да гарантираме спазването на изискванията на нормативните актове, създадени 

от законодателен орган или от друг овластен орган. 

- Коректно отношение към финансовите, местни и държавни институции. 

- Да гарантираме непрекъснато подобряване на ефективността и ефикасността на 

интегрираната система за управление. 



 

 

Ръководството на “Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД, гр.София осъзнава, че 

желаният резултат може да бъде постигнат по ефективен начин, ако всички 

взаимосвързани дейности и ресурси в Дружеството се управляват като логически 

управленски и контролни процеси, за максимално постигане целите на организацията. 

Непрекъснатото подобряване на тези процеси е и една постоянна цел на ръководството. 

Ръководството гарантира, че изложените цели и принципи за политиката по 

качество,околна среда и здраве и безопасност на Дружеството са известни на всички 

служители, че те разбират техния смисъл и значение и ще се стремят да изпълняват 

поставените им задачи в съответствие с тези разбирания. 

 

Декларирам, че Политиката по качество, околна среда и здраве и безопасност е: 

 достояние на персонала на фирмата и заинтересованите страни,  

 разбрана и прилагана от персонала на фирмата 

 преглеждана и поддържана в актуален вид. 

 

 

                                                                                                     

Управител:........................................... 

/Борис Маринов/ 

 

Дата:25.08.2016год. 


