
ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

Ръководството на Универс одит сървисиз ЕООД официално декларира своята 

Политика по качеството, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на 

всички равнища в организацията.  

Политиката на Универс одит сървисиз ЕООД е насочена към извършване на 

Финансов одит, включително  одити и прегледи финансови отчети и друга историческа 

финансова информация; ангажименти за изразяване на сигурност, различни от одити и 

прегледи на историческа финансова информация; предварително съгласувани 

(договорени) процедури относно финансова информация; ангажименти за компилиране 

на финансова информация; данъчни и счетоводни консултации. 

За ефективното провеждане на Политиката по качество, Ръководството определя 
следните основни Цели по качество: 

За изпълнението на тези цели ръководството на Универс одит сървисиз ЕООД провежда 

активна и целенасочена дейност в следните направления: 

 Оптимизиране на процесите в организацията на базата на непрекъснато 

усъвършенстване и развитие; 

 Системно провеждане на обучения на служителите за повишаване 

квалификацията на персонала; 

 Осигуряване необходимите ресурси за мотивацията и обучението на 

персонала; 

 Ефективно и ефикасно използване на наличните материални, човешки и 

финансови ресурси;  

 Гарантиране, спазването на приложимите закони, нормативни уредби и 

стандарти, свързани с дейностите извършвани от Универс одит сървисиз ЕООД; 

 Гарантиране предоставянето на одиторски услуги и данъчни консултации с 

очаквано качество чрез документиране, внедряване, поддържане и ефективно 

функциониране на Система за управление на качеството, съответстваща на 

изискванията на ISO 9001:2015; 

 Създаване и поддържане на добри партньорски отношения с клиентите и 

събиране на информация относно тяхната удовлетвореност от предоставените 

услуги; 

 Развиване и поддържане на конкурентни предимства на база цена, качество и 

удовлетвореност на всички клиенти и партньори на Универс одит сървисиз 

ЕООД; 

 Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на 

качеството на извършваните дейности и системен контрол за изпълнението на 

поставените задачи. 

За реализиране на тези цели ръководството на Универс одит сървисиз ЕООД е 

разработена и внедрена Система за управление на качеството, съответстваща на 

международния стандарт ISO 9001:2015. 

Като Управител на Универс одит сървисиз ЕООД декларирам личното си участие 

и отговорност за изпълнение на обявената Политика по качеството. 
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