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ДЕКЛАРАЦИЯ  

НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД  

ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО 
 

 Ръководството на „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ” ЕАД декларира своя ангажимент към 

разработването, внедряването и ефективното функциониране на системата за управление на 

дружеството, като прилага следните основни принципи: 

 Насоченост към клиента – „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ” ЕАД се стреми да удоволетворява 

в максимална степен изискванията и очакванията на своите клиенти и всички 

заинтересовани страни, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания;  

 Лидерство – Ръководството на „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД осъзнава, че неговата 

отговорност за внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на 

дружеството определя репутацията, престижа и визията на дружеството в общественото 

пространство;  

 Приобщаване на персонала - Ръководството на „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД е 

убедено, че най-ценният ресурс на дружеството са хората и че успехът зависи от 

способността им за изпълнение изискванията и очакванията на клиентите. 

Ръководството се стреми да създаде и поддържа атмосфера, в която всички служители 

са мотивирани, удоволетворени и напълно отдадени на постигането на целите и 

разбирането и поддържането на политиката по качеството; 

 Процесен подход - Ръководството на „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД  осъзнава, че 

желаният резултат се постига по-ефикасно, когато дейностите и свързаните с тях 

ресурси се управляват като един процес. Този подход позволява на дружеството да 

управлява взаимовръзките и взаимозависимостта между отделните процеси вътре в 

системата, така че резултатността като цяло да бъде подобрена;  

 Подобряване - „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД определя възможностите за подобряване 

и предприема действия за тяхното реализиране и за удоволетворяване на изискванията 

на клиента и повишаване на неговата удоволетвореност; 

 Вземане на решения, основани на доказателство – решенията на всички нива в 

дружеството се основават на подробен и изчерпателен анализ на данни и информация за 

съответните процеси. Внедрената система за комуникации и управлението на 

документираната информация, създават условия за вземане на правилни решения;   
 Управление на взаимоотношенията - В отношенията с партньорите си „ЕВРОТЕСТ-

КОНТРОЛ“ ЕАД е конкурентно ориентирано, коректно, спазва споразуменията и е 

отворено за конструктивни идеи. 

 Ръководството на „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ” ЕАД се ангажира, че провежданата политика по   

качеството е оповестена и разбрана от всеки служител, прилага се устойчиво за изпълнение на 

изискванията, като основен ангажимент е непрекъснатото повишаване на ефективността на 

системата за управление. 

 Ръководството на „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ” ЕАД  се ангажира да провежда редовен преглед 

на системата за управление на дружеството, като оценява нейните ефективност и съответствие 

с изискванията на БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN 

ISO/IEC 17021-1 и набелязва възможностите за непрекъснато ѝ подобряване. 
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