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                    ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО НА „ГИС-СОФИЯ” ЕООД 

 

 „ГИС- София” ЕООД поддържа в актуалност информационната система на 

кадастралните и регулационни планове на Столична община. Също така 

поддържаме база данни за редица допълнителни данни като специализирани 

карти, ортофотопланове, адреси и множество други. Предлагаме богат избор от 

услуги и продукти с тази информация, като най-значимите от тях са изработване 

на различни видове скици и проекти, картографски и фотограметрични услуги, 

актуални данни за адреси и геодезически дейности. 

Политиката по качество на „Географска информационна система – София” 

ЕООД е насочена към непрекъснато подобряване на предлаганите от дружеството 

продукти и услуги, за да задоволи изискванията и очакванията на всички свои 

клиенти и партньори, като в същото време провежда стриктна политика за защита 

на личните им данни срещу незаконни форми на обработване. 

Дружеството се стреми да следва политиката си по качество, в унисон с 

контекста на организацията и изпълнявайки определени цели: 

 

• Предоставяне на качествен краен продукт или услуга, чрез постоянен 

контрол и своевременно откриване на грешки в процеса на работа, за 

да бъде избегнато несъответствие в крайния ни продукт или услуга; 

• Технически нововъведения и усъвършенстване на изградената 

инфраструктура за улесняване и подобряване на работата; 

• Непрекъснати подобрения и увеличаване на сигурността в 

съхранението и предпазването на базата данни на информационната 

система, поддържана от дружеството, в това число и личните данни на 

съответните субекти; 

• Непрекъснато повишаване на квалификацията на нашите служители, с 

цел поддържане на мотивацията и високия дух в дружеството; 

• Непрекъснато подобряване и усъвършенстване на внедрената Система 

за управление на качеството. 

 

Ръководството на „Географска инфорационна система – София” ЕООД 

следвайки стратегията си за непрекъснато подобряване на работата в 

дружеството, през 2015г., е взело решение да направи преход на внедрената си 

Система за управление на качеството към изискванията на стандарта БДС EN ISO 

9001:2015. 
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