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3.2.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА 

РЪКОВОДСТВОТО 

  

 С настоящия Наръчник по качеството на Лабораторията за изпитване при 

„Свилоцел” ЕАД документира своята система за управление. Описани са политиката 

по качеството, отделните раздели на системата за управление (СУ) и свързаните с тях 

процедури, отговорности и необходимите мерки за осигуряване на качеството на 

резултатите от изпитванията, както и документацията, която ги документира. 

Наръчникът по качеството (НК) регламентира и правилата за достъп в лабораторията и 

нейната документация, както и конфиденциалността на работата й. По този начин се 

доказва, че всички дейности се планират и протичат под необходимия контрол. 

 В уверение на това, че юридическото лице на „Свилоцел” ЕАД и Лабораторията 

за изпитване при „Свилоцел” ЕАД декларират, че: 

 

1. Внедрената система за управление по качество и нейната документация са в 

съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и СУ на ИА БСА за 

осигуряване на добрата професионална практика; Ръководствата на „Свилоцел” ЕАД и 

Лабораторията за изпитване при „Свилоцел” ЕАД се задължават системно да следят и 

да се съобразяват с променящите се условия и изисквания на международните и 

национални акредитиращи органи относно качеството на изпитванията, организацията 

на работата по изпитванията и с клиентите и цялостното им документиране, а именно: 

нивото на техниката, законодателните изисквания, потребностите на пазара, вида на 

услугите, очакванията и задоволяването на клиентите, обучението и мотивацията на 

персонала и опазването на околната среда; Юридическото лице гарантира 

поддържането на целостта на СУ при нейните изменения и внедряване.  

 

2. Персоналът не е подложен на вътрешен и външен комерсиален, финансов или 

друг натиск, който би могъл да повлияе негативно върху качеството на работата. 

Възнаграждението на персонала, зает с лабораторните дейности няма да зависи от броя 

на проведените изпитвания/ пробовземания/ вътрешно калибриране, както и от 

резултатите от тези дейности. 

 

3. Лабораторията за изпитване при „Свилоцел” ЕАД изпълнява всички дейности 

при строго съблюдаване и прилагане на принципите на независимост, 

безпристрастност, компетентност. конфиденциалност, независимост и принципите на 

добрата професионална практика и на съвременните научни достижения. Основна 

грижа на персонала на Лабораторията за изпитване при „Свилоцел” ЕАД е опазването 

на предоставената му материална база и собственост, и поема отговорността при 

евентуални щети . 

 

4. Лабораторията за изпитване при „Свилоцел” ЕАД няма да бъде ангажирана с 

дейност, която може да постави в опасност доверието в независимата оценка и 

неподкупност по отношение на дейностите по изпитване/ пробовземане/ вътрешно 

калибриране.  
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5. Ръководният и технически персонал на Лабораторията за изпитване при 

„Свилоцел” ЕАД притежава пълномощията и ресурсите, делегирани им от 

юридическото лице, необходими за изпълнението на функциите си, включително 

внедряването, поддържането и подобряването на СУ и идентифициране на 

появяващите се отклонения по отношение на СУ или на процедурите за извършване на 

изпитванията и за действия за предпазване от такива отклонения; 

 

6. Ръководителят на лабораторията (РЛ) и отговорникът по качеството (ОК), както 

и останалите специалисти отговарят изцяло за поддържането и обновяването на 

въведената СУ в лабораторията, за изпълнението и поддържането на качеството на 

изпитванията и цялостната работа на Лабораторията за изпитване при „Свилоцел” ЕАД, 

съгласно изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17025: 2018 и на СУ на ИА БСА; 

 

7. „Свилоцел” ЕАД изисква и контролира разработването, внедряването, 

поддържането и обновяването на СУ, осигурява създаването на подходящи процеси за 

обмен на информация, но не оказва никакъв натиск или не влияе върху персонала по 

отношение на неговата организационна или изпитвателна дейност и удовлетворяването 

на изискванията на клиентите; „Свилоцел” ЕАД предоставя на Лабораторията за 

изпитване при „Свилоцел” ЕАД необходимите сградни, апаратурни и човешки ресурси. 

 

8. Наръчникът по качеството има указателен характер и е задължителен за всички 

специалисти на Лабораторията за изпитване при „Свилоцел” ЕАД, както и за 

Ръководството на „Свилоцел“ ЕАД. Установените в него изисквания ще бъдат 

подлагани ежегодно на преглед за спазването им.  

 

 

 С настоящата декларация Наръчникът по качеството се въвежда в действие. 

 

 

  Подписи на деклараторите: 

 

   Ръководител на лаборатория: инж. Лариса Влахова 

 

   Изпълнителен директор:  инж. Михаил Колчев  

 

01.01.2022 г. 

 


