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ДЕКЛАРАЦИЯ  

на ръководството на „БУЛАГРО  97“АД 

за  ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО 

 

 

Политиката ни е ориентирана към осигуряване на високо качество на всички процеси и 

дейности свързани с производството на разплодни яйца и еднодневни пилета за стокови 

носачки. 

„БУЛАГРО  97“ АД спазва изискванията и прилага принципите за качество при създаване 

на продуктите си, като оценява непрекъснато външните и вътрешните обстоятелства, 

определящи средата за функциониране, изискванията на всички заинтересовани страни и 

идентифицира рисковете за постигане на целите на организацията. 

 

Политиката по качество е насочена към: 

▪ Реализиране на целите и постигане на високи бизнес-резултати; 

▪ Удовлетворяване на изискванията на клиентите на българския и външните пазари и 

предоставянето на висококачествен продукт; 

▪ Привличане на нови клиенти; 

▪ Прилагане на високи изисквания за биологична сигурност, спазване на добри 

хигиенни и производствени практики;  

▪ Осигуряване и поддържане на подходяща производствена  инфраструктура, 

съобразена с най-новите технически и технологични достижения в отрасъла;  

▪ Индиректно повлияване положителното развитие на обществото ни, чрез 

използване на  висококачествени хибриди, съобразени с изискванията за качество 

на яйцата, приспособимостта към местните условия, продуктивността и 

потребностите на пазара; 

▪ Осигуряване на квалифицирани и компетентни човешки ресурси за качествено 

изпълнение на процесите в организацията;  

▪ Осигуряване на подходяща работна и адекватна социална среда за работа и 

развитие на персонала;  

▪ Непрекъснато повишаване компетентността на служителите, висока мотивация и 

постигане на осъзнатост, относно изпълнението на политиката, целите и личния 

принос на всеки към ефикасността и резултатността на системата; 

▪ Поддържане на коректни и взаимоизгодни отношения с доставчиците, 

подизпълнителите и другите заинтересованите страни при спазване нормативните 

изисквания; 

▪ Запознаване на заинтересованите страни с политиката по качество и изискванията, 

относно взаимоотношенията и комуникация с тях . 

 

В изпълнение на политиката,  „БУЛАГРО  97“АД си поставя следните стратегически 

цели: 

▪ Внедряване на нови технологии 

▪ Увеличаване на капацитета 

▪ Разширяване на клиентската мрежа и намаляване на производствените 

разходи 
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▪ Непрекъснато повишаване на качеството на произвежданите продукти и 

удовлетвореността на клиентите 

 

За реализиране на политиката и целите, ръководството поема ангажимента за: 

▪ Осигуряване на необходимите материални, финансови, човешки и други ресурси; 

▪ Спазване на всички законови, регулаторни и договорни изисквания; 

▪ Добра комуникация и обмен на информация с всички заинтересовани страни; 

▪ Планиране на всички процеси и дейности с отчитане на рисковете за изпълнението 

им; 

▪ Спазване на хигиенните изисквания, провеждане на ваксинации и участие в 

профилактични национални програми за осигуряване на безопасност на 

произведените продукти; 

▪ Контрол за прилагане на изискванията на СУК  и недопускане  на нарушения от 

страна на служители, представители на външни страни и доставчици; 

▪ Наблюдение, анализ и оценка на информация, относно резултатност и ефикасност 

на системата, преразглеждане на политиката и целите; 

▪ Непрекъснато подобряване и усъвършенстване на система за управление на 

качеството. 

 

 

Ръководството разчита, че всички  лица, работещи за „БУЛАГРО  97“АД я приемат и са 

съгласни да я изпълняват, и да допринасят  за развитието и просперитета на организацията.  

 

 

Като изп. директор  на „БУЛАГРО  97“АД, заявявам  личното си участие и 

ангажираност за изпълнение на обявената политика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:  20 декември 2016 г.                                                 Изп. директор: 

                                                                                                                          /Албена Борисова/ 

 

 


