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„КРАГО – СТАБИЛНИЯТ ПАРТНЬОР“

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО
„КРАГО“ ЕООД е утвърдена на пазара в областта на строителството и търговското
обзавеждане, като една от водещите фирми в България. Основната тежест в
продуктовата структура е на окачените фасадни и вентирируеми фасадни системи.
Дружеството извършва също производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма,
включително на големи строителни обекти, производствени бази, бизнес центрове и
административни и жилищни сгради. В контекста на организацията Ръководството
обявява настоящата Политика по качество, която цели да създаде увереност във
всички заинтересовани страни, че ще получат продукт, съобразен с техните изисквания
и очаквания, а също така съответстващ на приложиминте нормативни разпоредби на
българското и европейско законодателство.
Ние се стремим да предлагаме на своите клиенти продукти с качество,
съизмеримо с това на водещите фирми в бранша.
Като наша стратегическа цел определяме икономическата и финансова
стабилност на фирмата чрез точно, навременно и коректно изпълнение на клиентските
изисквания, чрез постоянни подобрения на СУК и в управлението на дружеството като
цяло.
Настоящата политика се изпълнявана чрез стриктно спазване изискванията на
Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 и следните принципи:
 Информиране на целия персонал за значението на Политиката и Целите по
качество и тяхното изпълнение, както и отговорностите на всеки за реализирането им;
 Отговорността за качество на всички нива на управление - от Управителя до
преките изпълнители на дейностите и процесите, чрез точно и ясно определяне на
задълженията, правомощията и професионалната компетентност;
 Спазване на коректни взаимоотношения на всички нива от структурата на
управление, както и всички заинтересовани страни;
 Непрекъснато повишаване квалификацията на целия персонал, включително
професионално развиване на ръководния и изпълнителския състав;
 Спазване на действащото законодателство, във връзка с основната дейност на
дружеството;
 Развиване на доверени взаимоотношенията с нашите доставчици за
осигуряване на качествени материали и услуги и създаване на доверие във всички
наши партньори;
Следвайки своята политика по качеството ние се стремим непрекъснато да
удовлетворяваме изискванията и очакванията на своите клиенти, като им предлагаме
качествени продукти и услуги и насърчаваме всеки наш сътрудник да допринася в
рамките на своята компетентност и правомощия за постигане на тази цели.
Като Управител и собственик на „КРАГО“ ЕООД гарантирам личното си участие и
поемем ангажимента да осигурявам поддръжката и непрекъснатото подобряване
ефективността на Системата за управление на качеството ISO 9001:2015.
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