
 

 

 

 

 

 

Приложение №6 

 
                          

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

ОТ  РЪКОВОДСТВОТО  НА  ОРГАН  ЗА  КОНТРОЛ  „ОРИОН 5 - ЛАБ“ 
ПРИ  „ОРИОН 5 – ВАТРАЧКИ И СИНОВЕ“ ООД  ОТНОСНО  ПОЛИТИКАТА, 

ЦЕЛИТЕ  И  АНГАЖИМЕНТИТЕ  ПО  ОТНОШЕНИЕ  НА  КАЧЕСТВОТО 
 
 В условията на засилващата се конкуренция и непрекъснатото повишаване изискванията 
на потребителите, основна цел в Политиката на Органа за контрол е да удовлетворява 
изискванията и очакванията на своите клиенти, да се стреми към непрекъснато и постоянно 
развитие, да подобрява и усъвършенства предлаганите услуги по контрол. 
 
 За постигане на своята цел, „ОРИОН 5 - ЛАБ“ работи за: 
 

1. Осигуряване на необходимите ресурси, стриктно спазване на нормативно-техническите 
и стандартизационни документи, регламентиращи извършвания контрол. 

2. Високо ниво на отношенията с клиентите, непрекъснато изучаване на техните изисквания 
и поддържане на ефективно партньорство в процеса на съвместна работа. 

3. Поддържане на ефективна организация и управление. 
4. Висока дисциплинираност и отговорност към работата от всеки служител. 
5. Осигуряване на качествено обучение, повишаване на квалификацията и мотивацията на 

персонала. 
6. Поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление. 
7. Поддържане на актуални нормативни документи и стандарти. 

 
Воденето на Политиката по качество и изпълняване изискванията на документите от 

Системата за управление, е задължение и отговорност на всеки служител в „ОРИОН 5 - ЛАБ“, 
независимо от заеманата длъжност. 

 
Персоналът на Органа за контрол, ясно съзнава ролята на Политиката по качество за 

развитието и успехът, и е уверен, че всеки служител, съобразно своите отговорности, права и 
възможности ще допринесе за ефективното действие и поддържане на Системата за 
управление. 
 

Задължение на Ръководството на „ОРИОН 5 – ВАТРАЧКИ И СИНОВЕ“ ООД, както и на 
орган за контрол „ОРИОН 5 - ЛАБ“ е опазване статута на ОК от вид „С“ като независима страна. 
 

 Като Ръководство на Органа за контрол, 
 

ДЕКЛАРИРАМЕ: 
 

 Личното си участие и отговорност в изпълнението на обявената в настоящата 
декларация Политика по качество. 
 
 

                                                 Управител:  
                                                                                                                                 Красимир Ватрачки 

 
 
 
Дата: 26.08.2019 г.                                                        Ръководител на ОК: 
                                                                                                                                   инж. Мартин Ватрачки 


