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ДЕКЛАРАЦИЯ  
ЗА  

ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

от Ръководител лаборатория за калибриране на средства за измерване  

към „Денев- Д” ООД гр.Ст.Загора 

  

     
 Ръководството на лабораторията осъзнава своята роля и отговорност за поддържане на 

устойчиво качество на лабораторните дейности, с цел поддържане доверието  на клиентите, 

предоставянето на професионални услуги и разширяване пазарните позиции на дружеството. 

Чрез публикуване и разгласяване на Политиката за управление, декларира личното си участие 

и отговорност  за прилагането ѝ. За изпълнение Политиката за управление в ЛК на СИ към 

„Денев-Д“ ООД е създадена, внедрена и се поддържа система за управление в съответствие с 

изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. 

 

Основната цел на Ръководството на ЛК на СИ към „Денев-Д“ ООД е непрекъснато подобрение 

и усъвършенстване на лабораторните дейности, предоставяне на професионални  услуги по 

калибриране и удовлетворяване изискванията на клиентите. За постигане на поставените цели 

Ръководството е сформирало екип от професионалисти, които непрекъснато се обучават и 

усъвършенстват. 

 

Основни принципи прилагани в ЛК на СИ към „Денев-Д“ ООД са: 

 Безпристрастност при работа, конфиденциалност, независимост, компетентност и  

високо качество при калибриране и съпътстващите лабораторни дейности.   

 Подддържането и подобряването на системата за управление се постига чрез следване 

на Политиката за управление, изпълнение на поставените  цели, оценка и минимизиране 

на риска и провеждане на ежегоден  преглед от ръководството;  

 Удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите, следване на  пазарните 

тенденции, идентифициране и развитие на възможностите;   

 Оценяването на рисковете, минимизирането и елиминирането им е основа за постигане 

на по- добри резултати и предотвратяване на негативни последствия; 

 Индивидуален подход към всеки наш клиент, партньорски отношения, качествено 

обслужване, оптимални срокове и конкурентноспособни цени са наши силни страни;  

 Прилагане на атрактивна и гъвкава ценова политика; 

 Комуникациите на всички нива са гаранция за вземане на обективни и правилни 

решения от опитните и компетентни служители в лабораторията; 

 Поддържане мотивацията на специалистите чрез създаване на подходящи за фирмената 

среда условия на труд, обучение и квалификация, дискретност и конфиденциалност; 
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 Прилагане на  необходимите мерки за приемане и прилагане на Политиката, за 

управление на всички организационни нива и насърчаване на всички служители за 

професионални и етични взаимоотношения между служителите, с клиентите и 

партньорите ; 

 Ръководството е ангажирано и гарантира осигуряването на необходимите ресурси за 

постигането на поставените цели;  

 Декларираната Политиката за управление е огласена, разбрана, прилагана и поддържана 

на всички нива в лабораторията; 

 Ръководството е  ангажирано с актуализиране на Политиката за управление в 

съответствие с пазарните тенденции и следи непрекъснатото ѝ усъвършенстване; 

 Формулира целите и създава механизми за контрол на тяхното изпълнение. 

 
 

      Дата: 30.07.2018г.                                                  Декларатор:  Данаил Денев- 
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