
 
“СИЛОМА” АД, гр.Силистра   

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
на ръководството на “СИЛОМА” АД, гр.Силистра  

 
 Ръководството, в лицето на Изпълнителния директор, официално обявява 

Политиката по качеството, за да бъде огласена, разбрана, прилагана и 
поддържана от персонала на дружеството. 

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО 
е насочена към удовлетворяване изискванията на клиентите от качеството на 
проектираните и произвеждани ножовъчни отрезни машини, лентови отрезни 
машини и системи при стриктно спазване на изискванията на клиентите и на 

приложимите законови, стандартизационни и нормативни документи. 

 
В съответствие с така обявената ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, стратегическите цели по качеството 
на ръководството са: 

 Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията на приложимите законови, 
стандартизационни и нормативни документи, както и на изискванията  и очакванията 
на клиентите, с цел предлагане на отрезни машини, съответстващи на изискванията за 
експлоатационна надеждност и техническа безопасност през целия срок на тяхната 
експлоатация. 

 Осъществяване на активно и ангажирано управление, което да осигури единство на цели, 
ръководство и вътрешна среда за осигуряване на планираното качество на произвежданите 
продукти. 

 Приобщаване на мисълта и действията на персонала от всички нива в дружеството към 
удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, чрез непрекъснато 
информиране, инструктиране и обучение. 

 Управление на дейностите и ресурсите като процеси, което ще осигури подобряване на 
финансовите резултати на дружеството. 

 Ефективно управление на взаимосвързаните процеси чрез рационално използване на 
възможностите и квалификацията на персонала, чрез осигуряване на непрекъснати 
подобрения на производствените процеси, на процесите на СУК, на инфраструктурата и чрез 
осигуряване и поддържане на безопасна, здравословна и отговаряща на законовите изисквания 
работна среда 

 Непрекъснато подобряване на ефикасността на СУК чрез прилагане на коригиращи и 
превантивни действия, произтичащи от анализа на констатираните и на потенциалните 
несъответствия. 

 Вземане на аргументирани решения на базата на анализиране и оценяване на данни и 
информация за процесите, продуктите и ефикасността на СУК. 

 Установяване, развиване и усъвършенстване на взаимоизгодни взаимоотношения с 
одобрените доставчици на продукти и услуги. 

 
За реализиране на Политиката и стратегическите цели по качеството, 

като Изпълнителен директор на “СИЛОМА” АД, гр.Силистра   
 

ДЕКЛАРИРАМ 
Личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови, материални 

и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на 
Системата за управление на качеството по изискванията на международния 

стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008. 
 
 

Дата: 07.11.2014 г. Изпълнителен директор: 
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