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ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО
QUALITY POLICY AND OBJECTIVES

Политиката по качеството е определена в Етичен кодекс част 1.4. “Ценности на дружеството”
/Quality Policy is defined in Staff Handbook part 1.4. “Company Value” и е достъпна на сайта на
дружеството

Целите по качеството за 2020г. cа/Quality objectives for 2020 are:
•

•

•

Успешно преминаване на текущ одит на системите за качеството съгласно изискванията на
стандарта ISO 9001:2015/Successfully pass the audit according to the requirements of ISO 9001:2015
standard
Подобряване ефективността на процеса на офериране. Да удвоим броя на офертите към
потенциални клиенти. Да подобрим процеса на офериране на клиенти, така че да достигнем ниво
на 50% приети оферти от всички изпратени оферти. Отговорни за процеса: Управител, главен
счетоводител/ Improving effectiveness of the offerring process. Double the offer made to potential
clients. Improving effectiveness of the offerring process in order to achieve 50% accepted offers of all
offers sent. Responsible for the process: Country Manager, Chief Accountant.
Увеличение на търговския оборот с 20% спрямо миналата година чрез увеличение на броя на
клиентите. Отговорни за процеса: Управител и Главен счетоводител. /Increasing of the turnover of
the company with 30% in comparison to the previous year through increasing the number of the clients.
Responsible for the processes : Country Manager and Chief Accountant.
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ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ
PLAN FOR EXECUTION OF COMPANY`S
OBJECTIVES

Цел / Objectives

Необходими ресурси/
Necessary resources

Кой ще е отговорен /
Who will be responsible for
execution

Кога ще бъде
изпълнено/
When will be
executed

Как ще се оценяват
резултатите от
изпълнението/
Evaluation of results

Успешно преминаване на
одит/Successfully auditing of ISO
9001:2015

Вътрешен одит/Internal auditing ISO
9001:2015

Управител/Country manage +
Главен Счетоводител/Chief
Accountant + Отговорник /
Supervisor ISO

August 2020

Доклад/ Report

Увеличение на пазарния дял
/Increasing of market share

Маркетингов бюджет/Marketing
budget plan

Управител /Country Manager

December 2020

ОДП/ODP

Подобряване
удовлетвореността на
Служителите/Employees’
satisfaction

Бюджетен план: Външно и
вътрешно обучение на
служителите; стимулиране на
комуникацията и прозрачността;
Грижа за работната среда/ Budget
plan: Employees’ external and internal
training; drive communication and
transparency; Looking after the work
environment

Управител /Country Manager

April 2020

Външно проучване
удовлетвореността на
служителите/External
Employees’ satisfaction
survey

Подобряване
удовлетвореността на
Клиентите/Improving Client’s
satisfaction

Обучение на счетоводителите в
единните за групата стандарти по
качество/Training of staff of Group
Service Standards – eAcademy plan

Управител /Country Manager

Октомври/October
2020

Външно проучване
удовлетвореността на
Клиентите/External
Clients’ satisfaction
survey
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ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА/
CHART OF ORGANIZATION

Собственик/
Owner

Групов мениджър бизнес
развитие/ Group Business
Development Manager

Управител/
Country Manager

Главен счетоводител/
Chief accountant

Счетоводители/
Accountants
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ТРЗ Счетоводители/
Payroll Accountants

ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА/ INTERNAL AND
EXTERNAL FACTORS

Външни обстоятелства/External factors:
Променяща се правна среда/ Changing legal requirements
Въздействие на COVID 19/Impact of COVID 19
Ценова конкуренция/ Price competition
Нестабилна политическа среда в Европа/
Unstable political processes in Europe
Поява на нов онлайн софтуер и облачни услуги в чужбина/
New online software and cloud services in the other cоuntries

Вътрешни обстоятелства/ Internal factors
Kомпетентност на персонала/High Personnel Competence
Споделяне на ценностите на организацията/Share of company`s value
Взаимоотношения между служителите/Internal relations between the employees
Риск от текучество / Risk from personnel turnover
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ИЗИСКВАНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ/ REQUIREMENTS OF INTRESTED
PARTIES

Изисквания на заинтересовани страни/
Requirements of the interested parties:

Управител, Мениджър бизнес
развитие, собственик

Клиенти – всеобхватна, акуратна и навременна услуга
на добра цена / Clients – full , accurate and timely service at a good price
Собственици – устойчиво развитие/ Owners – stable development
Персонал – развитие, справедливо заплащане /
Personnel – personal development and fair remuneration
Доставчици – навременно плащане, изпълнение на договори/
Suppliers – timely payment, execution of contracts
Търговски камари – участие в събития, навременно плащане/
Trade associations – participation in events, timely payment
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Ръководството е взело решение организацията да се стреми да
спазва всички изисквания на заинтересованите страни /

The manager took a decision for the Company to follow all
requirements of the interested parties.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ
PROCESS INTERACTION

Управленски процеси/Management processes:
Планиране и поставяне на целите/Planning ang goal setting
Контрол на несъответсвията и усъвършенстване на системата, одит/
Control of non-conformities and system improvement
Вътрешен одит/Internal audit
Определяне на отговорности и компетенции/
Defining of responsibilities and authority
Вътрешна комуникация/Internal communication
Преглед на ръководството на системите/Management system review
Лидерство/ Leadership

Външни обстоятелства/
External factors

Основни процеси /Main processes (Обхват на СУК/Scope of QMS):
Вътрешни
обстоятелства/
Internal factors

ПРОДАЖБИ/
SALES

Изисквания на
заинтересованите
страни/ Requirements of
the interested parties

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ/
ACCOUNTING SERVICES

Ресурсни управленски процеси/Resource management processes:
Контрол на вътрешните документи/Internal document control
Контрол на външните документи/External document control
Лична компетентност/Personal Competence
Контрол на инфраструктурата/Control of infrastructure
Покупки и контрол на доставчиците/Purchasing and Control of suppliers
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Контрол на изпълнение
на изискванията/ Control
of Requirements fulfilled

КОНТРОЛ НА СРЕДАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ИЗИСКВАНИЯТА/ CONTROL OF
EXECUTION OF THE REQUIMENTS

Знае и споделя ценностите на
организацията/is aware and share
company`s values

тел/ Chief
accountant

счетоводи
Главен счетоводител / Chief Accountant/

Управител, Мениджър
бизнес развитие,
Собственик

Главен

Служители
/Employeess

Съобразява се със законовата база/
Comply with legal requirements

Следи за промени в
законодателната база

Работи съгласно наръчника по
счетоводство/
Act in accordance to the Accounting
manual

Има промяна

Има промяна
Комуникира с клиенти

Комуникира с клиенти и следи за
изискванията на клиента
Има промяна

Уведомява колегите си, че има
промяна в изискванията
Не са необходими
коригиращи действия

Дискутират се промените в
изискванията
Спазват се напълно /
Followed in full

Има промяна
Комуникира с колеги, за да се
увери, че изискванията се спазват
Уведомява служителите,
собственика и мениджъра бизнес
развитие, ако има съществена
промяна в някой от елементите на
средата

Мониторинг на всички елементи
на външната и вътрешната среда
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Не са необходими
допълнителни
действия
Няма промяна в
изискванията

Не се спазват
напълно /
Дискутира промените и взема
решения как да подобри
процесите в променената среда

Взема коригиращи
решения и уведомява
служителите

Not followed
Не се спазват
напълно /
Not followed

Проучва и контролира външната
следииза
и Комуникира
вътрешнатаисреда
изискванията
на
всички
изискванията на
заинтересованистрани
страни
заинтересованите

Комуникира със служители, за да
се увери, че изискванията се
спазват, а служителите са
удовлетворени

Уведомява
Не са необходими
управителя
коригиращи действия

Не са необходими
коригиращи действия
Спазват се напълно /
Followed in full

ОБХВАТ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ
ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 9001/
SCOPE AND EXCLUSIONS FROM ISO 9001
REQUIREMETS

Системата за управление на качеството включва счетоводни услуги
Quality management system includes accounting services
ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 9001/EXCLUSION FROM REQUIREMENTS OF ISO 9001:

8.3 “Проектиране и разработване на услуги”/ “Design and development of services”
• Услугите на “Лейнонен България” ЕООД се извършват съгласно изискванията на
Законодателството и Стандартите. /“Leinonen Bulgaria” EOOD services are provided
according to the requirement of the Legislation and standards.
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Нов документ или промени в
съществуващ документ са
необходими /New document or
changes in existing needed

Съобразява се с
документираните
изисквания/Comply with
documented requirements

Информира прекия ръководител/
Informs direct manager

Прочита текущия документ/
Read current document

Управител/
Manager

Управител или Главен счетоводител
/Country Manager or Chief Accountant/

Главен
счетоводите
л/ Chief
accountant

Служители
/Employeess

КОНТРОЛ НА ВЪТРЕШНИТЕ ДОКУМЕНТИ/
CONTROL OF INTERNAL DOCUMENTS
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Съхранява документа съгласно
изискванията на “РД”/ Keep
document according to “DR”

Записва документа в Регистъра
на документите (РД )/ Record in
the “Document register” (DR)

Определя необходимост/
Determine necessity

Осигурява промяна в документа /
Provide development of the
document

Не е необходимо/
Not necessary
Необходимо е
Necessary

Информира инициатора/
Informs initiator

Поставя документа на сървъра/
Put document on server

Електронен документ / Electronic document

Хартиен документ / Paper document
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Подписва документ/
Sign document

Определя място и условия за
съхранение/
Determine place and terms of
keeping
Определя потребителите на
документа/
Determine document users

КОНТРОЛ НА ВЪНШНИТЕ ЗАКОНОВИ
ИЗИСКВАНИЯ/
CONTROL OF EXTERNAL REGULATORY
REQUIREMENTS

Счетоводители/Accountants

Законово изискване/
Regulatory requirements

www.nra.bg
www.tita.bg
www.lex.bg

Промени в законовите
изисквания /Changes in
regulatory requirements

Преглежда промените
в изискванията /
Review changes in
requirements

Действа съгласно
изискванията /
Act according
requirements

Изискванията са
изпълнени /
Requirements met
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Документи на клиента
(счетоводни)/Client
documents (accounting)

Действа съгласно
Счетоводни
Инструкции /
Act according
“Accounting Instruction”

ЛИДЕРСТВО И АНГАЖИРАНОСТ/
LEADERSHIP

Оценява външната и
вътрешната среда

Следи изискванията на
заинтересованите
страни

Управител

Собственик,
Групов мениджър
бизнес развитие
и Управител

Определя какви ресурси
ще са необходими за
удовлетворяване на
изискванията

Интегрира стандартите
за качеството в
местната организация

Системата по
качеството е
интегрирана в бизнес
процеса

Участва в разработването и
подобряването на
системата по качество на
групово ниво
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Контролира дали
всички служители
следват стандартите по
качеството
Насърчава персонала
да спазва стандартите
по качеството и да
допринася за
ефикасността им

СУК е ефикасна

Съставя ОДП за дейността
на организацията два пъти
годишно

Наблюдава и контролира
рисковете и възможностите

Осигурява постигането
на очакваните
резултати на СУК

Резултатите са
постигнати

Непрекъснато следи за
начини за подобряване
на системата

Изпраща ежеседмични
отчети на собственика за
дейността на организацията

КОНТРОЛ НА НЕСЪОТВЕТСВИЯТА И
ПОДОБРЕНИЕ НА СИСТЕМАТА/
CONTROL OF NON-CONFORMITIES and
SYSTEM IMPROVEMENT
Оплакване от
клиент /
Complaint from
Client

Всеки
Служител/
Any employee
Главен счетоводител//
Chief Accountant
Управитеl или Главен счетоводител/
Country Manager or Chief accountant

Проблем
разрешен /
Problem solved

Вътрешен
проблем /
Internal problem

Идентифицира проблема,
информира Главния
счетоводител/Identify
problem, inform AM

Записва проблема в
Регистъра за
Несъответствията(PH) /
Record problem in “Nonconformities register” (NR)

Анализира причините за
проблема/
Analyses problem causes
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Достатъчно права да разреши проблема /
Enough authority to solve problem

Без права да разреши проблема / No authority to solve
problem

Разрешава проблема и
информира главния
счетоводител. Управителя и
клиента /

Запис в Рег. за
Несъотв /
Record action
taken in NR

Осигурява коригиращи и
превантивни действия /
Ensure corrective or preventive
action

Определя коригиращи действия
за разрешаване на проблема /
Define correction for solving the
problem

Определя коригиращи и
превантивни действия. Записва
решенията в Регистър за
Несъответствията /
Define corrective or preventive
actions. Record decision in Nonconformities register

Преглежда ефикасността на
предприетите действия /
Review effectiveness of actions taken
Предприетиете действия са не е ефикасни /
Action taken is not effective
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Причина за
проблема е
коригирана /
Cause of problem is
corrected

Предприетиете
действия са
ефикасни/Action
taken is effective

ВЪТРЕШЕН ОДИТ/
INTERNAL AUDIT
Преглед на
резултатите от
Одита /Audit results
reviewed

Одиторът / Auditor

Управител/
Manager

Изискване на ISO 9001 или
потребност на ръководството /
Requirements of ISO 9001 or
management needs

Определя одитори и
утвърждава програма и
план за одит/Appoints
auditor and determines
schedule and plan for
audit

Извършва одит на
документите /
Make documentation
audit

Преглежда резултатите
от одита и планира
следващ одит /Review
audit results and plan next
audit

Прави одит на място /
Make on-site audit

Докладва за
резултатите от одита
/Report about audit
results

Несъответствие /
Non-conformity

Отговорен за процеса на
одита / Responsible for the
auditing process

Предложения за подобрение/
Suggestions for improvement
Оценява
предложенията /
Evaluate suggestions
Предложението не е прието /
Suggestion is not accepted

Процедурата
остава както е била
/Procedure stay as it
was
Дата/Date 26.10.2020
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Определя корекция и
коригиращи действия/
Determine correction
and corrective action

Записва
несъответсвията в
одиторски доклад /
Record non-conformity in
audit report (NR)

Предложенията се приемат /
Suggestion accepted

Записва несъответствията в
РН и определя корекция и
коригиращи действия/
Records non-conformities in
the NR and determines
correction and corrective
actions

Записва резултатите от
коригиращите действия
в РН/ Records corrective
actions result in NR

Осигурява
предприемането на
коригиращи действия
/Ensure taking corrective
actions

Резултатие от
одита се записват
РН /Audit results
recorded (NR)

Причината за
несъответствието е
отстранена /
Causes of non-conformities
eliminated

ОЦЕНКА НА РИСКА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ/
RISK and OPPORTUNITIES ASSESMENT

Главен счетоводител//
Chief Accountant

Всеки
Служител/
Any employee

Външни рискове и
възможности

Вътрешни
рискове и
възможности

Привличане на нови клиенти,
създаване на нови партньорства,
използване на нови технолигии

Предприетиете
действия са
ефикасни/Action
taken is effective

Идентифицира риска/
възможността, информира
Главния счетоводител или
управителя/Identify
problem, inform AM

Идентифицира риска/
възможността и информира
колегите си и
управителя/Identify risk, inform
the colleagues and the manager

Процедурите в
СУК са
съобразени с
риска / новите
възможности

Рискът е ограничен/
Възможността е
използвана

Служители и управител анализират заедно
степента на изложеност на риск и характера на
конкретния риск/ възможност чрез метода
„мозъчна атака“

Преглежда ефикасността на
предприетите действия /
Review effectiveness of actions taken

Управите; , Мениджър
бизнес развитие, Собственик

В

Идентифицира възникналите
рискове/възможности
Analyses risk causes

Определя действия за ограничаване на
риска или определя нови действия за
използване на възникналите възможности
или справяне с риска

Избягване на риска

Поемане на риска с цел,
възползване от дадена
възможност

Споделяне или задържане
на риска на базата на
разумно решение

Премахване на източника
на риск

Предприетиете действия са не е ефикасни /
Action taken is not effective
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