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ДЕКЛАРАЦИЯ
НА ДИРЕКТОРА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И
АНАЛИЗИ ЗА ПОЛИТИКАТА В ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ЗДРАВЕ”

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ доц. ХРИСТО РУСКОВ ХИНКОВ, дм, ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ (НЦОЗА), гр. СОФИЯ
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА НА ИА „БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ПО
АКРЕДИТАЦИЯ” И НА ОСНОВАНИЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС EN ISO/IEC 17025:2018
ДЕКЛАРИРАМ:
1.

Ръководството на НЦОЗА се ангажира да осигурява високо квалифициран човешки ресурс
и финансови средства, необходими за правилното функциониране на системата за
управление в дейността на ИЗПИТВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „ЗДРАВЕ” къв НЦОЗА.

2.

Целите на изградената система за управление включват:

Да се гарантират валидността на резултатите, безпристрастността, независимостта и
безупречността на извършваните в ИЦ „ЗДРАВЕ ” към НЦОЗА изпитвания.

Да се осигури правилното функциониране на системата за управление в ИЦ “ЗДРАВЕ ”
към НЦОЗА, като се постигат целите относно подобряване на извършваните услуги.

Да се ангажира активно Ръководството на ИЦ „ЗДРАВЕ ” към НЦОЗА за постигане
съответствие на системата за управление с изискванията на БДС EN ISO/IEC
17025:2018 чрез непрекъснато подобряване на ефикасността на управлението.

Да се извършват обосновани изпитвания за задоволяване изискванията на клиентите,
както и да се разработват нови или модифицират съществуващи методи за изпитване.

Да се гарантира ефикасността на документацията, регламентираща дейностите по
изпитване и функциониращата система за контрол на прилагането им.

Да се осигури контрол при докладване, съхраняване и опазване на резултатите от
изпитванията.

Да се гарантира и контролира употребата на необходимите еталони, както и
изправността и годността на техническите средства.

Да се постига висока квалификация на персонала, работещ в ИЦ „ЗДРАВЕ” към
НЦОЗА.

Да се осигури персонална отговорност на длъжностните лица според компетентността
им.

3. Персоналът в ИЦ „ЗДРАВЕ” към НЦОЗА изпълнява всички свои дейности съвестно и
отговорно, при спазване на поверителност, безпристрастност и независимост и най-общо,
съгласно принципите на добрата професионална практика и на най-добрите постижения.
4. Ръководството на НЦОЗА носи отговорност за правилното реализиране на политиката за
управление в ИЦ „ЗДРАВЕ ” и ангажиментите, свързани с разработване и внедряване на
системата за управление, включително и чрез непрекъснато подобряване на нейната
ефикасност.
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5. Ръководството на НЦОЗА осигурява и задължава ИЦ „ЗДРАВЕ” да удовлетворява
обоснованите изисквания на клиентите, а също така и изискванията, установени със закон.
6. Ръководството на ИЦ „ЗДРАВЕ ” към НЦОЗА и всички сътрудници носят отговорност за
осигуряване валидността на резултатите, съобразно своята компетентност и място в
йерархията на управлението.
7. Целият персонал на ИЦ „ЗДРАВЕ” към НЦОЗА е добре запознат с документите Системата
за управление и стриктно прилага в своята работа произтичащите от тях задължения и
отговорности.
8. Изпитванията, извършвани от сътрудниците на ИЦ „ЗДРАВЕ” към НЦОЗА, се провеждат в
съответствие с изискванията на клиентите, прилагайки достоверно нормативните актове и
нормативно-техническите документи, включително и стандартите.
9. ИЦ „ЗДРАВЕ” към НЦОЗА се ангажира да спазва изискванията на БДС EN ISO/IEC
17025:2018 и на всички други критерии, предписани от Националния Орган по
Акредитация - ИА „Българска служба по акредитация”.
10. Ръководството на НЦОЗА потвърждава, че ще осигурява поддържането на целостта на
системата за управление, когато нейните изменения са планирани и внедрени.
11. Системата за управление и свързаната с нея документация своевременно ще се
актуализират и оптимизират в съответствие с новите изисквания и променящи се условия,
определени от ИА „Българска служба по акредитация”.

Дата: 15.10.2018 г.
гр. София

ДИРЕКТОР НЦОЗА: доц. Христо Хинков, дм

