ДЕКЛАРАЦИЯ
НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОК ЗА НЕГОВАТА ПОЛИТИКА, ЦЕЛИ И
АНГАЖИМЕНТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА
СТАНДАРТ БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012.

Политиката на орган за контрол “ВЕБЕР” от вида С -гр. Бургас е прилагането на
международните и европейски стандарти и БДС ЕN ISO/IEC 17020 за постигане на
удовлетвореност и доверие от неговите клиенти, признаване на резултатите на контрола от
специализираните национални и международни институции, привличане на нови клиенти. Тази
политика се основава на следите принципи:
- метрологично осигуряване на единството на измерванията на базата на използване на
стандартизирани методи за контрол, както и използването на проверени или калибрирани
средства за контрол;
- непрекъснато подобряване на поддържаната система за управление и оценка на нейната
ефикасност чреа периодично провежадне на вътрешни одити и прегледи на ръководството;
Ръководството на органа за контрол, декларира, че акредитирането на органа поставя
като приоритет следните цели:
1. Гарантиране достоверността на резултатите от контрола на определените в
стандартите и другите нормативно-технически документи показатели за качество.
2. Поддържане и разширяване на доверието на клиентите в резултатите от дейността на
органа за контрол;
3. Разширяване възможностите на дейността по контрол на органа;
4. Гарантиране интересите на своите сътрудници, чрез: адекватно заплащане, безопасна
и здравословна работна среда, повишаване на квалификацията на персонала, посредством
целенасочени обучения;
5. Ръководството задължава всички сътрудници на фирмата да влагат максимум усилия,
старание, инициативност и самоотговорност в извършваната дейност по контрол;
Изпълнението на поставените цели се постига на основание на:
- персонализиране на задачите и отговорностите;
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-

предотвратяване на грешките и своевременно предприемане на коригиращи действия

при установяването им;
-

непосредствена и ефективна комуникация с клиентите за идентифициране на техните

изисквания, определяне на реалните им нужди, предоставяне на необходимата им информация;
-

приемане на заявки, за които органа за контрол има необходимата компетентност,

технически възможности, квалификация, опит и пълномощия да изпълни;
- постоянно усъвършенстване на вътрешната организация и дейностите;
- експедитивност при изпълнение на възложените задачи, не поемане изпълнението на
договори/заявки, които биха застрашили обективността на резултатите или качеството на
изпълняваните задачи;
- удовлетворяване изискванията на клиентите без да се нарушат принципите на
безпристрастност и независимост;
- избягване конфликт на интереси и приемането на поръчки, които не могат да бъдат
изпълнени коректно и професионално;
- запазване на конфиденциалност относно цялата информация - търговска, техническа
,финансова включително информация относно интелектуалната собственост, събрана от
клиента при изпълнение на дейностите по контрол;
- спазване на условията, при които е предоставена акредитацията, както и задълженията
произтичащи от нея;
A

Ръководството на органа за контрол от вида С “ВЕБЕР” декларира, че системата за
управление описана в Наръчника и процедурите към него е съобразена с изискванията на
стандарт БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012.
Основната политика по качеството, Наръчникът и всички документирани процедури и
регламенти са задължителни за изпълнение от целия персонал, работещ в ОКС “Вебер”.

Ръководител ОК:.................................

В качеството си на Управител поемам ангажимента и лична отговорност да осигурявам
всички необходими ресурси за изпълнение на поставените цели и на очертаната политика.

Управител:.................................
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