
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

от  Ръководството на “ЗАВОД ЗА ОПТИКА”АД   

за Политиката и Целите  по качество 

 

 Мисията на „Завод за оптика“ АД е да произвеждаме и продаваме 

висококачествени продукти в областта на оптиката, механиката и лазерната техника, да 

конструираме и предлагаме оптимални решения за удовлетворяване изискванията на 

клиентите ни. Чрез прилагането на иновационни технологии и материали и поддържане 

на висока степен на организация на качеството, целим заемането на все по-голям 

пазарен дял и постигане на по-добри икономически резултати.  

Залог за успеха на фирмата е планирането за бъдещето. Изискваме от целия 

персонал висока степен на отговорност по отношение на качеството във всички 

дейности, извършвани в „Завод за оптика“ АД. Разчитаме на мотивирани и 

квалифицирани служители, които се стремят към лично развитие и усъвършенстване. 

 Стремежът ни е да осигурим работна среда, която да дава възможност за нови 

професионални и лични перспективи и позволява на служителите да действат и 

постигат желаните резултати. 

 Като доказателство за нашия професионализъм Ръководството на „Завод 

за оптика“ АД ще работи  за постигането на следните стратегически цели: 

 Цел 1.  Непрекъснато подобряване на процесите, оказващи влияние върху 

качеството на продукта и безопасността на труда. 

 Цел 2. Осигуряване на необходимите ресурси за технологично обновление, 

подобряване на технологията, повишаване качеството и устойчиво използване на тези 

ресурси. 

 Цел 3. Поддържане на високото качество на взаимоотношенията със 

заинтересованите страни, продължаващото проучване на техните изисквания и 

очаквания за утвърждаване на ефективното партньорство. 

 Цел 4. Осигуряване на ефективна организация и управление на дружеството 

съобразно риска и възможностите, свързани с контекста и целите на „Завод за оптика“ 

АД. 

 Цел 5. Постигане на необходимата дисциплина и персонална отговорност за 

качеството на работа от целия колектив на дружеството. 

Цел 6. Поддържане на адекватна инфраструктура, осигуряваща качествено 

изпълнение на дейностите и защитаваща живота и здравето на служителите. 

Цел 7. Развитие на нови търговски стратегии. 

 

Като резултат от успешното прилагане на Системата за управление 

Ръководството очаква: 

• Задоволяване на потребностите и интересите на Дружеството, чрез 

постигане на постоянно поддържане на необходимото за клиентите качество, при 

оптимални разходи и адекватно на това трудово възнаграждение. 

• Повишаване на личния принос на персонала за изпълнение на целите и 

задачите, заложени в програмата за подобряване и усъвършенстване на ИСУ. 

• Повишаване авторитета на Дружеството и превръщането му в уважаван и 

желан партньор. 

 



 Като Изпълнителен директор на дружеството: 

 

- Гарантирам, че политиката е подходяща за целите и контекста на “ЗАВОД ЗА 

ОПТИКА” АД. Осигурява рамка за създаване и определяне на целите по качество при 

ежегодния ú преглед, ангажирани сме със спазването на нормативните и други 

приложими изисквания. Политиката е достъпна и поддържана в актуален вид на 

документирана информация на сайта на фирмата. 

 

- Отговарям за осъществяването на обявената политика по качеството и чрез 

съвместната работа с колектива на “ЗАВОД ЗА ОПТИКА” АД ще реализираме 

конкретни цели за постигнето ú. 

               

 

 

 Дата: 20.07.2018г.                             Владимир Недялков    

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

                                                      “ЗАВОД ЗА ОПТИКА” АД: 


