
Приложение   1   
  

ПОЛИТИКА   ПО   КАЧЕСТВОТО,   ОКОЛНА   СРЕДА   И   БЗР   
  

Отчитайки  съвременните  реалности,  в  условията  на  които  се  развива  бизнеса,  НИЕ             
„Вега  Медикал”  ЕООД   се   насочваме  към  максимално  удовлетворяване  на  нашите  клиенти  и              
заинтересовани   от   дейността   ни.     

Наша  главна  цел  е  постигане  на  съответствие  на  всички  дейности  с  нормативните              
изисквания  и  изискванията  на  клиентите,  изискванията  на  заинтересованите  органи  и  лица,             
включително  персонала.  В  същото  време  проучваме  новостите  в  пазарната  динамика  и             
медицинските  технологии,  за  да  бъдем  избрани  от  по-широк  кръг  клиенти.  НИЕ  защитаваме              
общите  интереси  на  нашите  партньори,  доставчиците,  служители,  собственици,  клиентите  и            
обществото.  Като  знаем,  че  бъдещето  и  просперитета  ни  зависят  и  се  основават  на  доверието                
на  нашите  клиенти  и  заинтересованите  от  нашия  бизнес  и  условията  на  неговото  реализиране,               
ежедневно   прилагаме   на   практика   мотото:   

Подобряваме   здравеопазването   чрез   качество!   
  

и   насочваме   цялата   си   дейност   и   резултатите   от   нея   към   изпълнението   му   чрез:   
- постоянно  информиране  за  интересите  на  клиентите  и  заинтересованите,  техните           

изисквания   като   се   стремим   за   възможно   най-пълното   им   удовлетворяване;   
- предоставяне  на  взискателния  клиент  на  актуална  информация  за  желаните  от  него             

продукти;   
- реализация  на  бизнеса  в  условията  на  опазване  на  околната  среда,  устойчиво             

използване  на  ресурсите,  ограничаване  на  изменението  на  климата  и  опазване  на             
биологичното   разнообразие   и   екосистемите.   

Гаранция  за  изпълнение  на  нашата  мисия  са  изграждането,  поддържането  и  развитието             
на  система  за  управление,  напълно  съобразена  с  международните  стандарти  за  качеството,             
околна  среда  и  БЗР,  възприетите  принципи  и  въвежданите  новости  от  Международната             
организация  по  стандартизация.  По  този  начин  гледаме  към  бъдещето,  разчитайки  на             
постоянно  развиващи  се  специалисти,  желаещи  да  достигнат  качество,  екологичност  и            
безопасност  във  всички  аспекти  на  дейността  ни.  С  ангажирането  на  всички  с  тази  мисия  да  се                  
осигури  непрекъснато  подобрение  на  удовлетвореността  чрез  ежегодно  въвеждане  на  нови  или             
модернизирани   продукти   или   процеси.   

НИЕ,  ВЕГА  МЕДИКАЛ,  вярваме  в  силите  и  способностите  си.  Ценим  приноса  и              
поощряваме  участието  на  всеки  един  за  изпълнение  на  политиката  и  целите  на  дружеството.               
Ангажирането  на  всички  наши  ресурси,  знания,  умения,  опит  и  амбиции  ни  дават  увереността,               
че   можем   заедно   да   печелим   доверието   на   нашите   клиенти.   

С  определянето  на  тази  наша  МИСИЯ,  като  Управител  приемам  лидерството  и             
ангажимента   за   осигуряване   на   ресурсите   за   изпълнение   на   поставените   цели.   
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