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Ръководството на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ осъзнава своята 

отговорност за поддържане на високо качество на дейностите, 

извършвани в лабораторията, в съответствие с изискванията на 

клиентите. За изпълнението на Политиката по качество 

въвеждаме и гарантираме функционирането в ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ 

на система за управление на качеството в съответствие с 

изискванията на ISO/IEC 17025:2017. 

IC GLOBALTEST management is aware of its responsibility to 

maintain a high quality of laboratory activities in accordance with 

customer requirements. To implement the Quality Policy we 

implement and guarantee the functioning of the Quality 

Management System at IC GLOBALTEST in accordance with the 

requirements of ISO / IEC 17025: 2017 

Главната цел на Ръководството на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ е 

непрекъснато подобрение във всички аспекти на дейността с цел 

удовлетворяване изискванията на клиентите. Способността да 

постигаме целите си е била и продължава да е възможна 

благодарение на ефективната работа на нашия екип. 

The main goal of IC GLOBALTEST’s management is continuous 

improvement in all aspects of the activities to meet customer 

requirements. The ability to achieve our goals was and still is 

possible thanks to the effective work of our team. 

За ефективното провеждане на Политиката по качество ИЦ 

ГЛОБАЛТЕСТ заявява следните основни принципи, които 

прилага в дейността си: 

For the effective implementation of the Quality Policy, IC 

GLOBALTEST declares the following basic principles that apply in 

its activity: 

ü Гарантиране на качеството, безпристрастността, 

конфиденциалността, независимостта на извършваните в 

ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ изпитвания и пробовземания; 

ü Ensuring the quality, impartiality, confidentiality, 

independence of the tests and sampling, performed at IC 

GLOBALTEST. 

ü Подобряването на системата за управление на качеството се 

постига чрез използване на политиката и целите по 

качеството, резултатите от вътрешните одити, анализът на 

данните, коригиращите и превантивните действия и 

прегледа на ръководството. В този смисъл дейността по 

подобряване на ефективността на системата за управление 

на качеството, е приоритетна задача на ръководството и 

всички служители на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ; 

ü Improving the quality management system is achieved 

through the use of quality policy and objectives, internal audit 

results, data analysis, corrective and preventive actions, and 

management review. In this sense, the activity for improving 

the efficiency of the quality management system is a priority 

task of the management and all employees of IC 

GLOBALTEST; 

ü Удовлетворяване на високите изисквания и очакванията на 

клиентите и пазара, като същевременно се стремим към 

непрекъснато подобряване на ефективността на системата 

за управление на качеството; 

ü Meeting the high requirements and expectations of customers 

and the market, while striving to continually improve the 

quality management system's effectiveness; 

ü Управлението на качеството е свързано с непрестанно 

подобряване и усъвършенстване във всички области на 

нашата работа; 

ü Quality management is related to continuous improvement in 

all areas of our work; 

ü Овладяването на рисковете и използването на 

възможностите са в основата за постигане на по добри 

резултати и предотвратяване на негативни последствия; 

ü Mastering risks and the use of opportunities are the basis for 

achieving better results and preventing negative consequences 

ü Индивидуален подход към всеки наш клиент, състоящ се в 

помощ при избор на най- подходящ метод, насочване към 

нормативните документи указващи допуски и критерии на 

параметрите, обсъждане на резултатите от анализи с 

участието на клиента и обявяване на съответствие; 

ü Individual approach to each of our clients, which is to help in 

selecting the most appropriate method, targeting regulatory 

documents indicating limits and criteria of the parameters, 

discussing the results of analyzes with the participation of the 

client and reporting statements of conformity; 

ü Отговаряйки на нуждите на нашите клиенти, ние 

предлагаме решения в оптимални срокове на 

конкурентноспособни цени; 

ü Responding to the needs of our customers, we offer solutions 

in optimal terms at competitive prices; 

ü Наше задължение е да отговорим по максимално 

задоволителен начин на потребностите на партньори и 

клиенти във всички точки, до които се простира дейността 

ни. Предизвикателствата поставени пред нас, се приемат 

достатъчно позитивно, за да се справим с тях по най-

бързият, коректен и отличен начин; 

ü Our obligation is to respond to the needs of our partners and 

customers in all possible points of our business. The 

challenges are accepted positively enough to deal with them in 

the fastest, most correct and excellent way; 

ü С цел да задоволи и най-взискателните си клиенти, в ИЦ 

ГЛОБАЛТЕСТ разчитаме на голяма гъвкавост, експресно 

реагиране, постоянна иновативност, добра бизнес 

организация; 

ü In order to satisfy even the most demanding clients, we rely on 

the flexibility, rapid response, constant innovation and good 

business organization at IC GLOBALTEST; 

ü Решенията на всички нива в лабораторията се основават на 

актуална и вярна информация. Наличието на комуникации 

и управление на документираната информация създават 

условия за вземане на правилни решения; 

ü Decisions at all levels in the laboratory are based on up-to-date 

and correct information. The availability of communications 

and management of documented information create the 

conditions for making the right decisions; 

ü Създаване на организация и условия на труд, 

удовлетворяващи служителите; 

ü Building organization and working conditions, satisfying the 

employees; 

ü Изпитванията и пробовземанията извършвани от 

служителите на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ, се провеждат в 

съответствие с утвърдените документи и изискванията на 

ü The tests and sampling performed by IC GLOBALTEST 

employees are conducted in accordance with the approved 

documents and the requirements of the clients, applying up-to-
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клиентите, прилагайки актуални версии на нормативните 

документи и вътрешнолабораторни методики; 

date versions of the normative documents and internal 

laboratory methodologies; 

ü Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, 

обучение и квалификация, дискретност и 

конфиденциалност; 

ü Motivation of staff, formation of company culture, training 

and qualification, discretion and confidentiality; 

ü Всеки работещ в или за фирмата е изцяло отговорен за 

качеството на своята работа и в границите на своята 

служебна компетентност, е задължен в този смисъл да 

отстранява непосредствено или да информира по 

съответния ред за всяко констатирано несъответствие с 

изискванията на системата за управление на качеството; 

ü Everyone working in or for the company is solely responsible 

for the quality of his / her work and within the limits of his / 

her official competence, is obliged immediately to close or to 

inform the appropriate order of any non-compliance with the 

quality management system requirements; 

ü Ние полагаме необходимите усилия, за да бъде приета и 

прилагана политиката по качеството на всички 

организационни нива и насърчаваме всички служители в 

работата им за професионално и етично обслужване на 

клиентите; 

ü We make the necessary efforts to adopt and implement the 

quality policy at all organizational levels and encourage all 

employees in their professional and ethical customer service; 

ü Създаваме и поддържаме отношения на партньорство с 

доставчиците и ги приобщаваме към сътрудничество за 

изпълнение принципите на политиката по качеството; 

ü We establish and maintain partnership relations with 

providers and integrate them into cooperation for the 

implementation of quality policy principles; 

ü Изборът на доставчици е базиран на заложени критерии и 

щателна оценка на качеството на предлаганите от тях 

услуги; 

ü The choice of providers is based on established criteria and a 

thorough assessment of the quality of the services they offer; 

ü Висшето ръководство поема ангажимента да осигурява 

всички необходими ресурси за провеждането и 

непрекъснатото усъвършенстване на очертаната политика 

по качеството, за да я превърне в действащ принцип на 

управление; 

ü The top management is committed to providing all the 

resources needed to conduct and continuously improve the 

quality policy outlined to make it a valid governing principle; 

Ръководството на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ: 
ü официално декларира своята политика по качество, която е 

огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички нива 

в лабораторията. 

IC GLOBALTEST management: 
ü Formally declares its quality policy, which is announced, 

understood, applied and maintained at all levels in the 

laboratory. 

ü Поема персонална отговорност за актуализиране на 

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО с цел непрекъснатото й 

усъвършенстване; 

ü Takes personal responsibility for updating the QUALITY 

POLICY for its continuous improvement; 

ü Осъзнава водещата си роля при формулирането на целите 

по качество и създава механизми за контрол на тяхното 

изпълнение; 

ü Recognizes its leading role in formulating quality objectives 

and creates mechanisms to control their implementation; 

ü Се ангажира за разгласяване, разясняване и прилагане на 

Политиката по качество, за реализация не целите по 

управление и за предприемане на всички необходими 

мерки, за да бъдат разбрани и постигнати поставените цели 

в определени срокове; 

ü Commits to the distribution, clarification and implementation 

of the Quality Policy, to fulfill the management goals and to 

take all necessary measures in order to understand and achieve 

the set goals within certain terms; 

ü Декларира личното си участие и отговорност  за изпълнение 

на обявената Политика по качество, осигуряваща 

просперитета на лабораторията; 

ü Declares its personal involvement and responsibility for the 

implementation of the declared Quality Policy ensuring the 

prosperity of the laboratory; 
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