
 

 

 
 
 
 
 

ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО 
 
 

 
     СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО ЗА 2018-2019 ГОДИНА 

 
 

 Увеличаване на нетните приходи от продажби за 2019 година с 2% спрямо тези за 
2018 година; 

          Отговорник: Управител  
          Срок: м. Декември 2019 година 
 
 
 

 Спечелване на минимум нови два клиента през 2019 година, спрямо бройката в 
наличната база данни за 2018 година; 

 
 
                                                                                            Отговорник: Управител 
          Срок: м. Декември 2019 година 
 

 Официално представителство на IMO и ITU за България  
 
 
          Отговорник: Управител 
          Срок: м. Декември 2019 година 

 
 Разширяване на инфраструктурата и построяване на собствена база на 

компанията до края на 2019 година, в съответствие с инвестиционната програма. 
 

          Отговорник: Управител 
          Срок: м. Декември 2019 година 
 

Осъществяването на Политиката по качество задължава всеки служител на 
Дружеството лично да допринася за постигане на поставените цели по качество. 

Ресурсите, необходими за постигане на заложените цели по качество са 
определени от Висшето ръководство в «План за постигане на заложените цели по 
качество» и са определени индикаторите за мониторинг на изпълнението на заложените 
цели по качество за текущата година. 
 
 

 
30.11.2018г. 
         

 УПРАВИТЕЛ:…………………… 
                                                                                                                 Сергей Серопян 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ 

 
  
 Цел 1: Увеличаване на нетните приходи от продажби за 2019 година с 2% спрямо 

тези за 2018 година; 

Метод за постигане на 
целта 

1. Достигане на висока потребителска 
удовлетвореност; 
2. Привличане на нови клиенти и създаване на 
лоялни, постоянни клиенти; 
3. Индикатори – брой поръчки, брой клиенти 

Необходими ресурси Човешки: Управител, Управител търговски обект; 
Времеви: 1 година; 
Финансов: съгласно бюджета  
Инфраструктурен: наличие на необходимия 
квалифициран човешки ресурс 

Отговорни лица Управителят на компанията 

Срок на изпълнение на 
целта 

До м. Декември 2019 

Оценяване на 
резултатите 

По време на ежегодния преглед от ръководството. 
Преди провеждане на прегледа от ръководството ПР 
подготвя анализ на изпълнението на заложените 
цели по качество. 

 
 Цел 2: Спечелване на минимум двама нови клиента през 2019 година, спрямо 
бройката в наличната база данни за 2018 година; 

Метод за постигане на 
целта 

1. Висока потребителска удовлетвореност; 
2. Участия в браншови събития и международни 
събития; 
3. Реклама; 
4. Прецизен подбор на квалифицирани кадри; 
5. Индикатори – брой клиенти. 

Необходими ресурси Човешки: Управител, Управител на търговски обект; 
Човешки: всичкия наличен 
Времеви: 1 година; 
Финансов: съгласно бюджета  
Инфраструктурен: наличие на необходим 
квалифициран човешки ресурс 

Отговорни лица Управителят на компанията 

Срок на изпълнение на 
целта 

До м. Декември 2019 

Оценяване на 
резултатите 

По време на ежегодния преглед от ръководството. 
Преди провеждане на прегледа от ръководството ПР 
подготвя анализ на изпълнението на заложените 
цели по качество. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 Цел 3: Официално представителство на IMO и ITU за България  
 

Метод за постигане на 
целта 

1. Подписан договор с IMO/ ITU; 
2. План за управление на средства; 
 

Необходими ресурси Човешки: Управител, Управител на търговски обект; 
Човешки: всичкия наличен 
Времеви: 1 година; 
Финансов: съгласно бюджета на компанията 

Отговорни лица Управителят на компанията 

Срок на изпълнение на 
целта 

Декември 2019 

Оценяване на 
резултатите 

Официално представителство 

 
 

 Цел 4: Разширяване на инфраструктурата и построяване на собствена база на 
компанията до края на 2019 година, в съответствие с инвестиционната програма. 

Метод за постигане на 
целта 

1. Инвестиционен план; 

Необходими ресурси Човешки: Управител 
Човешки: проектант; 
Времеви: 1 година; 
Финансов: собствени средства   

Отговорни лица Управителят на компанията 

Срок на изпълнение на 
целта 

До м. Декември 2019 

Оценяване на 
резултатите 

По време на ежегодния преглед от ръководството. 
Преди провеждане на прегледа от ръководството ПР 
подготвя анализ на изпълнението на заложените 
цели по качество. 

 
 

 
 
 

Дата: 30.11.2018 г.  Изготвил: ……………….  


