
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 

 

Административното ръководство полага усилия и се стреми да постигне 

устойчивост в развитието на Община Мъглиж. В тази връзка, основавайки се на 

принципите на законност, откритост, достъпност и отговорност, ръководството на 

общинската администрация определи следната Политика по качеството и околната 

среда: 

� Насоченост към клиента – ние зависим от нашите клиенти и останалите 

заинтересовани страни от дейността ни. Затова се стремим да разбираме техните 

настоящи и бъдещи потребности, изпълняваме техните изисквания и се стараем да 

надминаваме очакванията им; 

� Съответствие с изискванията – да осигурим съответствие с нормативните и 

доброволно поети от общинската администрация изисквания към административното 

обслужване и аспектите въздействащи върху околната среда; 

� Лидерство – ръководителите на всички нива в общинската администрация 
осигуряват единство на целите и създават подходяща работна среда, в която 

персоналът може да бъде привлечен за постигане на определените цели; 

� Ангажиране на персонала – хората работещи в общинската администрация 
са основният ни капитал и ръководството се стреми да стимулира потенциалните им 

възможности за професионална изява и за постигане на непрекъснат и траен 

просперитет на Общината. В тази връзка административното ръководство създава 

възможности за повишаване на инициативността и мотивацията на персонала на 

общинската администрация за изпълнение на целите и политиката по качеството и 

околната среда чрез повишаване на квалификацията, възможност за професионално 

развитие и подобряване на вътрешната комуникация; 
� Процесен подход – стремим се да постигаме определените цели по 

качеството и околната среда като управляваме дейностите си като взаимосвързани 

процеси функциониращи като съгласувана система; 

� Подобряване – стремим се да постигаме устойчивост на развитието на 

общинската администрация като реагираме на измененията на вътрешните и външните 

условия и да създава нови възможности; 

� Вземане на решения, основани на факти – ефективността на нашите 

решения се основава на анализ на данни и информация 
� Управление на взаимоотношенията – за постигане на устойчив успех ние 

управляваме взаимоотношенията със заинтересованите страни от нашата дейност. 
 

За изпълнение на определената Политика ръководството на общинската 

администрация си поставя задачата да поддържа интегрирана система за управление 

на качеството и околната среда в съответствие с изискванията от стандартите БДС EN 

ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015. 

Ръководството на Община Мъглиж е убедено, че персоналът на общинската 

администрация ясно осъзнава решаващата роля на качеството на предлаганите 

административни услуги и опазването на околната среда за просперитета на нашия 
регион. Общинското ръководство е уверено, че всеки от персонала, съобразно своите 

правомощия, отговорности и компетентност ще допринесе за изпълнение на Политиката 

и целите по качеството и околната среда. 

 

КАТО КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ДЕКЛАРИРАМ: 

Личната си ангажираност за осигуряване на необходимите ресурси за изпълнение 

на Политиката по качеството и околната среда. 
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