
 

 

 

ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА ЗА КАЧЕСТВО 

 

За Pirelli качеството е основна ценност, която обхваща всички процеси, отдели и хора. Pirelli 

поставя качеството в основата на своята стратегия за разработване на иновативни гуми и 

услуги, способни да посрещнат и най-специфичните нужди за мобилност на крайния 

потребител (стратегия за висока стойност) и осигурява нейното изпълнение чрез: 
 

• защита на здравето, безопасността и благосъстоянието на хората на работното място, 

както и по веригата на доставки;  

• опазване на околната среда през целия жизнен цикъл на продукта;  
• очакване, удовлетворение и стремеж към преодоляване на различните очаквания на 

вътрешните и външните заинтересовани страни по целия свят, като се възползва от 
високото ниво на умения и професионализъм на своите служители; 

• безопасността, надеждността и високите характеристики на предлаганите продукти и 

услуги в съответствие с действащите разпоредби и най-съвременните национални и 

международни стандарти, като се гарантира непрекъснато привеждане на процесите в 

компанията в съответствие с изискванията на стандартите за качество (ISO 9001 и IATF 

16949 - сектор производство на автомобили); 

• идентифицирането, предотвратяването и управлението на различните видове рискове, 
както в процесите на компанията, така и по цялата верига на стойността, и способността 
да се използват възможностите за развитие; 

• непрекъсната еволюция и иновации на продукти, услуги, процеси и системи с цел 

постигане на съвършенство и осигуряване на перфектно преживяване за клиентите; 
• популяризиране на корпоративната култура, насочена към качество, приобщаване и етика, 

сред вътрешната и външната общност (заинтересовани страни) чрез постоянен и 

целенасочен диалог, комуникация, мотивация и обучение; 
• бързи реакции и сътрудничество с клиентите и доставчиците с цел създаване на споделена 

стойност. 

 

Стандартите за качество на Групата Pirelli се прилагат чрез наблюдение на количествените и 

качествените цели, поставени с оглед на непрекъснатото усъвършенстване и чрез 
цифровизация на процесите в компанията с цел подобряване на тяхната ефективност и 

безопасност. 

 

Висшето ръководство играе стратегическа роля в пълното прилагане на настоящата политика, 
като я предоставя на всички заинтересовани страни и осигурява нейното най-широко 

разпространение чрез включването им в конкретни инициативи за комуникация и/или 

обучение, използвайки постоянния надзор на отдела по качеството на Групата. 
 

Pirelli предоставя на своите Заинтересовани страни канал ("Политика за подаване на сигнали"), 

предназначен за докладване, включително анонимно, на всякакви ситуации, които нарушават 

тази Политика. 
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