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Ръководството на “МЕТАКОМ – СЛЗ ИНВЕСТ” АД отдава първостепенно значение
на качеството в цялостната дейност на Дружеството и се ангажира с провеждането
през 2019 година на политика, подобряваща качеството на производствения процес
на отливки от черни метали и сплави, преработката и сортирането на скрап от
чугун и стомана за използване като суровина, на моделна екипировка и механична
обработка на отливки, основана на следните принципи:
• Ние работим за удовлетворяване на високите изисквания и очаквания на Клиентите и
пазара на отливки от черни метали и сплави, неръждаеми стомани, високолегирани и
високояки стомани и чугуни, като същевременно се стремим към непрекъснато
подобряване на ефективността на системата за управление на качеството.
• Ние работим за повишаване на количеството произведени черни метали и сплави,
разнообразието на отливки и конфигурация, разнообразието н а химическите състави,
увеличаване възможността за отливане на детайли с по-голям обем и размери, покриването
на повече международни стандарти за черни метали и сплави, като в тези процеси в
началото и в края стои политиката за повишаване на качеството.
• Ние работим за повишаване на качеството, количеството и разнообразието на
преработения и сортиран скрап от чугун и стомана за използване и употреба като суровина
и в тези процеси от началото до края стои политиката за повишаване на качеството и
ангажимента на Дружеството за изпълнение и удовлетворяване на изискванията и
критериите на съответните регламенти и директиви на Европейския Съюз и нормативни
разпоредби на Република България.
• Ние работим за повишаване качеството на произвежданата от нас моделна екипировка.
• Ние работим за повишаване качеството на произвежданите от нас готови за употреба
детайли и възли. Ние работим за повишаване качеството на нашата машинна обработка на
отливки и повишаване качеството на извършваните сглобки и монтаж на възли.
• Ние обръщаме внимание и отговаряме на всяко предложение, забележка или изискване
на наш клиент и се стремим да увеличаваме неговата удовлетвореност.
• Ние се ангажираме да спазваме изискванията на приложимите нормативни актове,
създадени от законодателните или други овластени органи в Република България.
• Ние полагаме необходимите усилия, за да бъде приета и прилагана политиката по
качеството на всички организационни нива и насърчаваме всички служители и работници
в работата им за подобряване на качеството.
• Ние работим за създаване и поддържане на отношения на партньорство с доставчиците и
ги приобщаваме към сътрудничество за изпълнение принципите на Политиката по
качеството на Дружеството.
• За изпълнението на тази политика ние гарантираме функционирането и развитието в
“МЕТАКОМ – СЛЗ ИНВЕСТ” АД на система за управление на качеството в съответствие с
изискванията на международния стандарт EN ISO 9001:2015 и Регламент № 333/2011 на ЕС.
• Изискванията на системата за управление на качеството, определени в документираната
информация, са задължителни за всички работници и служители. Ръководителите на
различни процеси и нива притежават пълномощията и носят отговорността за прилагането
на тези изисквания в ръководената от тях област.

• Ние се стремим да приобщаваме всеки служител на Дружеството към принципите,
развити в БДС EN ISO 9001:2015, за осигуряване на среда за развитие на неговите заложби,
на неговите стремежи, да се чувства частица от всеки процес в Дружеството.
• Ние ще работим за успешно пресертифициране на СУК по EN ISO 9001:2015
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