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Ръководството на ТЕХНОТЕСТ разглежда качеството на предлаганите от компанията 
услуги като фактор от първостепенна важност за успех.  
Усилията в тази насока имат смисъл само, когато са удовлетворени потребностите, 
очакванията и изискванията на нашите клиенти и другите заинтересовани от нашата 
дейност страни – акредитиращи и сертифициращи организации, компетентни 
държавни органи, собственици, персонал, общество. 
 
Управлението на компанията се базира изцяло на изискванията на стандарт БДС EN 
ISO 9001; в сферата на лабораторните изпитвания – на стандарт 
БДС EN ISO/IEC 17025 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите 
за изпитване и калибриране”, а по отношение на дейността по сертифициране на 
продукти – на стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 „Оценяване на съответствието. 
Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги”. 
 
Ръководството на ТЕХНОТЕСТ, в лицето на Изпълнителния директор, официално 
декларира своя стремеж да реализира следните основни цели:  
 

 изпълнение на всички дейности с високо качество, при спазване на изискванията 
на законовите разпоредби в Република България, на стандартите и указанията 
на акредитиращите и сертифициращи организации и на потребностите на 
клиентите и в съответствие с процедурите на изградените в предприятието 
системи за управление (СУ); 

 

 предоставяне на услуги на високо професионално ниво от мотивирани 
служители, сътрудници и технически експерти, които непрекъснато подобряват 
своята компетентност;  

 

 поддържане и разширяване на обхвата на предлаганите от Дружеството услуги;  
 

 завоюване на доверието на клиентите и повишаване на техния брой чрез 
удовлетворяване на изискванията им по отношение на методи на работа, 
срокове, цени, конфиденциалност; 

 

 постоянно подобряване на СУ чрез гарантиране на безпристрастност, 
компетентност, отговорност и откритост, опазване на професионалната тайна и 
разглеждане на рекламациите и жалбите от клиентите; 

 

 приобщаване на всички сътрудници на фирмата към идеята за повишаване на 
удовлетвореността на клиентите; 

 

 повишаване на ефикасността и ефективността на фирмата чрез постоянно 
подобряване на свързаните с предоставяните услуги дейности; 

 

 осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с 
валидните нормативни документи в областта на здравословните и безопасни 
условия на труд и на пожарната и аварийна безопасност; 
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За успешното постигане на тези цели ръководството на ТЕХНОТЕСТ АД: 
 

 осигурява необходимите човешки, технически, материални и организационни 
ресурси – вкл. лаборатории и изпитвателни площадки, офиси, технически средства 
за наблюдение и измерване, нормативни документи (закони, наредби, стандарти); 
 

 взема всички необходими мерки за осигуряване на пълна финансова, търговска и 
др. независимост на персонала, както и ограничаването на възможностите за 
външно въздействие, което би могло да окаже влияние върху обективността на 
неговата техническа преценка респ. върху резултатите от дейността 

 
 изпитвателните лаборатории и техния персонал да не са подложени 

на никакво финансово, търговско или друго въздействие, което би 
могло да повлияе върху обективността на тяхната техническа 
преценка; 

 
 да бъде изключено всяко влияние върху резултатите от 

изпитванията от страна на външни за лабораториите лица и 
организации; 

 
 изпитвателните лаборатории да не извършват никаква странична 

дейност, която би могла да предизвика съмнение в независимостта и 
неподкупността при тяхната дейност в областта на изпитванията; 

 
 заплащането на персонала, извършващ изпитванията в 

лабораториите, да не зависи нито от броя на проведените 
изпитвания, нито от резултатите на тези изпитвания; 

 

 спазва и изисква спазването на следните основни принципи: насоченост към 
клиента, безпристрастност, компетентност, отговорност, откритост, 
опазване на професионалната тайна, разглеждане на рекламации и жалби като 
непрекъснато се проверява спазването на предварително зададените критерии; 
 

 свежда до знанието на служителите своите политика, цели и принципи на 
внедрените СУ като използва механизми, за да се убеди, че те са разбрани и 
прилагани от всички служители; 

 взема своевременно мерки за осъвременяване и подобряване на СУ и своята 
политика както в рамките на предприятието, така и в договорните си 
взаимоотношения с външни доставчици, в контактите си със заинтересованите 
страни, отчитайки променящите се условия като: развитие на техниката, 
нормативни изисквания, потребности на пазара, очаквания на клиентите и т.н. 

 
Ръководството и служителите на ТЕХНОТЕСТ АД признават регламентите на 
внедрените СУ за обвързващи и задължителни за всички вътрешно-фирмени 
дейности, спазват ги по всяко време и със своята работа се стремят за повишаване на 
ефикасността им и за развитието на предприятието. 
 
София, 18.03.2019 
н.с. инж. Драгомир МИЦОВ 
Изпълнителен директор 


