ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР СЪПЛАЙ“ АД ЗА ПОЛИТИКА
ПО КАЧЕСТВОТО
Ръководството, в лицето на Изпълнителния директор, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО,
която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията.
ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО НА „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР СЪПЛАЙ“ АД Е НАСОЧЕНА КЪМ РАЗРАБОТКА,
ПРОИЗВОДСТВО, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ШИРОКА ГАМА ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА:
ТОКОИЗПРАВИТЕЛИ, НЕПРЕКЪСВАЕМИ ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА (UPS), ИНВЕРТОРИ, КОНВЕРТОРИ И ДР.,
ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ, И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНИ ПОЛЗИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.
За осъществяването на тази политика ръководството на Организацията се ангажира да удовлетворява
изискванията за непрекъснато подобряване на ефикасността на Системата за управление на качеството и да
насочва усилията си в следните направления:
➢ Утвърждаване на Организацията като конкурентен доставчик и производител на токозахранващи
устройства (UPS), инвертори, конвертори и др., както и стоки и оборудване с двойно предназначение,
изработени по изискванията на клиента и заинтересованите страни;

➢ Разширяване на пазарния дял чрез поддържане на оптимално съотношение качество/цена;
➢ Превръща нуждите и очакванията на клиентите и заинтересованите страни в изисквания за
предлаганите изделия/продукти;

➢ Ефективно използва наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали с цел да се
удовлетворят изискванията на клиентите, персонала и други заинтересовани страни;

➢ Поддържа партньорство и взаимноизгодно сътрудничество с външните доставчици;
➢ Определяне на контекста на Организацията и управление на рисковете и възможностите, свързани с
него;

➢ Системно провежда обучение за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация
за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната
работа;

➢ Планиране, а не реагиране според моментната ситуация, за подобряване на организацията на
работа, укрепване и развиване на силните страни на фирмата;

➢ Стриктно спазва приложимите изисквания на нормативните актове, създадени от законодателен
орган, както и изискванията на самата Организация.
За реализирането на тези цели в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР СЪПЛАЙ“ АД е разработена и внедрена системата за
управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001:2015 и на AQAP 2110 (Издание D Версия 1).
Изпълнителният директор създава и гарантира необходимите условия за:
➢ Стриктно спазване на изискванията на системата за управление на качеството в Организацията;

➢ Активно съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното подобряване;
➢ Повишаване доверието на клиентите;
➢ Продуктово и технологично обновление;
➢ Генерална модернизация на организацията;
➢ Чрез подходящо проектиране, сертификати за качество и подбор на доставените елементи,
използвайки установени критерии за оценка, да се гарантира висока
ремонтопригодност на всички проектирани и произведени продукти от фирмата;
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➢ Използване на съвременна елементна база и технологии;
➢ Увеличаване на инвестициите в производството;
➢ Повишаване на рентабилността на производството и краен икономически просперитет;
➢ Подобряване контрола на персонала;
➢ Поддържа постоянната адекватност на политиката по качество и предоставя рамка за създаване и
преглед на целите по качеството чрез периодично провеждане на преглед от ръководството.
В резюме това означава, че ръководството и персонала на фирмата са ориентирани към предоставяне на
висококачествени продукти/изделия, стремейки се непрекъснато към подобрения, следейки постоянно нуждите
на клиентите и поддържайки добри взаимоотношения с външните доставчици.
Всеки работещ в или за организацията е изцяло отговорен за качеството на своята работа и в границите на своята
служебна компетентност е задължен да отстранява непосредствено, или да информира по съответния ред за
отстраняването на всяко констатирано несъответствие с изискванията на системата по качество.
Предотвратяването на несъответствията е по важно от тяхното отстраняване след възникването им.
Това е изискването около което се обединява персонала на фирмата.
Ръководството поема ангажимента да осигурява всички необходими ресурси за провеждане и непрекъснато
усъвършенстване на очертаната политика по качеството, за да я превърне в действащ принцип за управление.

Като Изпълнителен директор на „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР СЪПЛАЙ“ АД декларирам личното си участие и
отговорност за изпълнение на обявената политика по качество.
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