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Приложение 1
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И
БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
Ръководството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ поема ангажимента
непрекъснато да усъвършенства Системите за управление на качеството и безопасност на
движение по пътищата на своите служители, с което осигурява изпълнението на законовите
изисквания, свързани с осъществяване на контрола и регулацията на обществения превоз на
пътници и товари, автомобилните превози на опасни товари, техническата изправност на
превозните средства, придобиването на правоспособност за управление на МПС, повишаване
квалификацията на водачите, психологически подбор и др. дейности определени с национални
или европейски нормативни документи.
За ефективното провеждане на нормативно определените дейности, ръководството на ИА
„Автомобилна администрация“ е приело ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА (БДП) НА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, с която цели да се постигне следното:
 Нормативно определените дейности да се извършват законосъобразно;
 Модернизиране на административната и контролна дейност;
 Въвеждане на нови методи за административно обслужване и контролна дейност;
 Осигуряване съответствие на задълженията, свързани с управлението на качеството
и БДП.
Гаранция за изпълнение на тези цели е изграждането, поддържането и развитието на
Интегрирана система за управление на качеството и БДП, съответстваща с изискванията на
стандарти БДС ISO 9001:2015 и БДС ISO 39001:2014 .
С приемането на съвременния подход в управлението, Ръководството поема ангажимента за
осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на целите и гарантира необходимите
условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление в
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
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