ФК-8.2.1-01
ДЕКЛАРАЦИЯ
НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКАТА И ЦЕЛИТЕ ПО КАЧЕСТВО НА
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С
ПРИ “С И М ПРЕВЕНТ” ЕООД - ПЛОВДИВ

Дружеството, Ръководството на Орган за контрол от вида С, както и неговия персонал не са
подложени на вътрешен или външен комерсиален, финансов или друг пряк или индиректен
натиск и/или влияние, който би могъл да повлияе отрицателно върху качеството на работата.
Политиката по качеството на Орган за контрол от вида С при “С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД, гр.
Пловдив се определя от висшето ръководство и има за цел да осигури качеството на контрола
чрез поддържането на гъвкав обхват на акредитация със съответните персонални задължения и
гаранции по спазването на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012.
Ръководството на ОКС се ангажира:

Да внедри и поддържа функционираща и ефективна система за управление и
ефикасни процедури за контрол на физични фактори на средата и на електрически уредби и
съоръжения до 1000 V;

Да осигури кадрови, материални и финансови ресурси за нормалното функциониране
на ОКС при “С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД, гр. Пловдив;

Да осигури прилагането на добрата професионална практика и качеството на
услугите предоставяни на клиентите;
Основна задача на Орган за контрол от вида С при “С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД, гр. Пловдив е да
извърши контрол за съоФтветствието на физични фактори на работната, битова и околна
средата и на електрически уредби и съоръжения до 1000 V, в съответствие с актуални
нормативни изисквания. С качественото извършване на услугите ОКС утвърждава името си,
както и това на “С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД, гр. Пловдив.
За осигуряване изпълнението на основната си задача Орган за контрол от вида С при
“С и
М ПРЕВЕНТ” ЕООД, гр. Пловдив осигурява съвременно измервателно оборудване, прецизни
методи за контрол и високо квалифициран персона и прилага и усъвършенства системата по
качество , съобразно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012.
За Органа за контрол вид С основна грижа е опазване на предоставената за контрол
собственост на Възложителя.
Органа за контрол вид С поема отговорността при евентуални щети или неверни заключения
при изпълнение на контрола.
Възнаграждението на персонала на ОКС не зависи от обема на извършената работа.
Управителят на Дружеството осигурява необходимите модерни технически средства за контрол,
изпитване и измерване и съответните консумативи за изпитване.
На персонала на ОКС се осигуряват необходимите финансови средства за провеждане на
квалификационни и преквалификационни курсове и изпити в определени срокове.
Органът за контрол вид С при “С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД не е ангажиран в други дейности, които
биха намалили достоверността на контрола и застрашили доверието в неговата независимост и
безпристрастност при провеждането му.
Наръчникът по качество е интелектуална собственост и е защитен от българското
законодателство. Той може да бъде размножаван, разпространяван или предаван по други
начини (частично или напълно) само с писмено съгласие на Ръководството на ОКС.
Р-л ОКС: ………………
(инж. М. Линев )
Дата: 10.12.2017г.
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