ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО
НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ –
СТАРА ЗАГОРА
е насочена към непрекъснато усъвършенстване на планирането, координирането,
управлението и предоставянето на административните услуги в областта на опазване на
околната среда и осъществяване на контролна дейност по спазване на законодателството в
областта на околната среда и водите с цел осигуряване на устойчива и здравословна
околна среда и удовлетворяване на изискванията на потребителите и на нормативните и
вътрешните разпоредби.
Ръководството,
в лицето на директора на РИОСВ – Стара Загора,
•

официално декларира настоящата ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е осъзната,
непрекъснато анализирана, оценявана и поддържана на всички равнища в инспекцията;

•

има задължението за идентифицирането на всички процеси в РИОСВ и потвърждава, че те
протичат при контролирани условия;

•

обявява, че основен приоритет за РИОСВ – Стара Загора е удовлетворяване на
очакванията на обществото за създаване на благоприятна и здравословна среда на живот,
за съхраняване на природата, въздуха, водите, почвите, климата и биоразнообразието, за
гарантиране на личното и общественото здраве чрез осъществяване на превантивна и
контролна дейност по спазване на законодателството в областта на околната среда и
водите в съответствие с интересите на българското общество и най-добрите световни
практики;

•

осигурява достъпно и прозрачно административно обслужване;

•

прилага мерки за превенция и противодействие на корупцията;
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•

стреми се към непрекъснато подобряване на качеството на дейностите чрез ефективно и
ефикасно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси съобразно
нуждите и потребностите на всички заинтересовани страни;

•

осигурява подходящо и системно обучение за повишаване квалификацията на
служителите и тяхната мотивация за предоставяне на качествени административни
услуги;

Като директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите ДЕКЛАРИРАМ
личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената Политика по качеството.

Директор на РИОСВ – Стара Загора
д-р Петя Папазова
Дата:

Версия 2/10.07.2015

Политика по качество

Стр. 2/2

Документът е изготвен в рамките на проект №13-31-10 „Въвеждане и сертифициране на система за управление
на качеството в Министерство на околната среда и водите“, изпълняван по Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

