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ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ „РАДОН“ 

 

 

Политиката по качеството на лабораторията е да работи, за да отговори и 

надхвърли очакванията на своите клиенти по отношение на качество на предлаганите 

услуги по изпитване, в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. 

Същността на политиката се изразява във формулиране на система от 

управленски и организационни действия, свързани с непрекъснато усъвършенстване на 

дейността на Лабораторията за изпитване „Радон“ във всичките ѝ аспекти.  

Стратегическа цел на системата по качество, установена в лаборатория за 

изпитване „Радон“ е да осигури точност, прецизност и достоверност на лабораторните 

резултати, така че те да бъдат надеждни, възпроизводими и защитими, и да отговори на 

изискванията и очакванията на клиента. 

За ефективно провеждане на Политиката са дефинирани следните оперативни 

цели: 

✓ Поддържане национално и международно признаване на лабораторията, 

чрез сравняване с изискванията на съответните стандарти. 

✓ Поддържане на доброто име и репутацията на Лабораторията за изпитване 

„Радон“ по отношение на качеството, чрез постоянно подобряване на процесите и 

превенция на проблемите. 

✓ Поддържане на доверието в безпристрастността на лабораторията, чрез 

постоянно идентифициране на рисковете, оценяването им и при необходимост 

предприемане на действия за минимизирането или отстраняването им.  

✓ Ненарушаване на доверието в опазване на професионалната тайна 

(конфиденциалност) за цялата информация, получена или създадена при изпълнение на 

заявката, с изключение на случаите, когато разкриването на тази информация е 

разрешено или изискуемо по закон.  

✓ Предоставяне на ясна, точна и пълна информация на клиента за 

предоставяните услуги, методи и условия за изпълнението им. 

✓ Недопускане конфликт на интереси при приемане на заявки, които могат да 

бъдат изпълнени коректно и професионално, без нарушаване на доверието в неговата 

безпристрастност; 

✓ Поддържане и повишаване професионалната квалификация на персонала и 

съгласуваността на лабораториите дейности. 

За постигане на тези цели и задачи Лабораторията е разработила и внедрила 

Система за управление на качеството и спазва изискванията на стандарт БДС EN 

ISO/IEC 17025:2018. 
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