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Ръководството на Комет Електроникс  изразява със своята политика принципите и 

убежденията, които следва, за да постига пълна удовлетвореност на клиентите си и 

устойчиво развитие на организацията и трайно присъствие на пазара. 

 

Целта ни е да бъдем водеща фирма в сферата на дейността ни, отличаваща се с 
безкомпромисно качество, новаторски дух, коректност, професионализъм, 
партньорство,като сме насочени към разширяване и подобряване. 
 

Всички ние, ръководителите и служителите в Комет Електроникс сме убедени, че 

качеството е: 

 

 качество на изпълнението - когато се стремим да постигаме ефикасно и 

ефективно изпълнение на всички дейности и процеси в организацията, отговарящи 

на всички установени изисквания; 

 

 качество на отношението: 

 когато нашите клиенти са доволни както от качеството на предлагания им 

продукт, така и от отношението към тях и техните специфични нужди и 

потребности; 

 когато колегите ни могат да са сигурни в качеството на извършваната от нас 

работа и всеки знае, че може да разчита на професионализма на останалите; 

 

 качество на живота – когато постигаме по-добри условия на работа и на 

отношения помежду ни, което се отразява положително върху качеството на 

продукта и на компонентите, които предлагаме. 

Ще постигаме качество, като: 

 

 Ние се стремим непрекъснато да подобряваме нашите процеси, за да надхвърлим 

очакванията, а отличните резултати, които постигаме чрез внедрената система по 

качество ни вдъхновяват да продължаваме напред; 

 Осъзнаваме „Контекста на организацията“ и прилагаме „Мислене, основано на 

риска“; 

 Стимулираме и подкрепяме всеки един от нас да изпълнява задълженията си в 

съответствие с изискванията на системата по качество; 

 Определяме, преследваме и реализираме целите си по отношение на качеството; 

Основен критерий за постигнат успех на фирмата ни са доволните ни клиенти! 

 

Убедени сме, че качеството е най-стойностната ни гаранция за успешно развитие на 

Комет Електроникс  и  за личния успех на всеки един от нас! 
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