
ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ 

на ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ  НА ПРОДУКТИ ПРИ „ДЕДАЛ-ОС“ ООД 

 

За да даде увереност на всички заинтересовани страни, че даден строителен 

продукт отговаря на определени изисквания, Органа по сертификация на 

продукти при „ДЕДАЛ-ОС“ ООД внедрява и повишава ефикасността на система 

за управление за постигане на последователно изпълнение изискванията на БДС 

EN /IEC 17065:2012.                                                                                             

    Екипът на Органа по сертификация на продукти е убеден в ползите за 

обществото от предлагането на безопасни и качествени продукти и си поставя 

следните основни ЦЕЛИ: 

-    непрекъснато удовлетворяване изискванията на потребителите и пазара, 

стремеж за постигане на устойчиво развитие чрез сертификация на продукти, 

съобразно изискванията на БДС EN /IEC 17065:2012; 

-    прилагане на основните принципи на сертификационните дейности, за 

осигуряване на доверие и за вдъхване на увереност у всички заинтересовани 

страни – безпристрастен персонал, недопускане на конфликт на интереси, 

компетентност, обективност, откритост, отговорност, конфиденциалност, отговор 

на жалби и възражения;  

-    Законосъобразно, правно действащо споразумение за предоставяне на 

сертификационни услуги на своите клиенти в съответствие с обхвата на 

акредитация; 

-    Контрол, съобразен със сертификационната схема относно употреба и 

показване на сертификати, знаци за съответствие и всякакви други механизми, 

показващи, че даден продукт е сертифициран; 

-    Пълно, точно и постоянно дефиниране на задълженията, отговорностите, 

правомощията на персонала, ефикасно обучение и прилагане на принципите и 

методите на разработената и въведена СУ; 

-    Прилагане и подобряване ефикасността на процеси, които да гарантират, че 

персонала притежава подходящи знания за задълженията и отговорностите, 

които предприема в сертификационния процес; 

-    Незабавно реагиране на жалби и възражения; 

-    Незабавно реагиране на сигнали от сътрудници за възникнали и/или 

отклонения, пропуски и недостатъци, засягащи както неговата дейност, така и 

системата за управление на Орган по сертификация на продукти при „ДЕДАЛ – 

Оценяване и Сертификация” ООД; 

-    Осигуряване на  цялата необходима информация за сертифицираните 

продукти в съответствие със съответната сертификационна схема; 



-    Осигуряване на ресурси за развиване, поддържане, периодичен преглед и 

непрекъснато подобряване ефикасността на въведената система за управление 

и на дейностите в дружеството; 

-    Предоставяне на достоверна, не подвеждаща, своевременна информация 

свързана със сертифицирания продукт; 

-    Опазване на професионалната тайна на информацията, получена или 

създавана по време на дейностите по сертификация на продукта от персонала, 

комитетите или лица, действащи от името на Органа по сертификация на 

продукти при „ДЕДАЛ – Оценяване и Сертификация ООД. 

Като управители на „ДЕДАЛ – оценяване и сертификация” ООД,  

ДЕКЛАРИРАМЕ: 

-    Личното си участие в разработването и изпълнението на настоящата политика 

и цели;  

- Ангажираността си за осигуряване ресурси за внедряване, контрол и 

подобряване на механизми за реализиране на политиката и изпълнение на 

основните цели; 

-Ангажираността си за осигуряване на безпристрастни и недискриминационни  

условия при дейностите по сертификация на продукти; 

- Ангажираността си за социално отговорно поведение към служители и клиенти 

на Органа по сертификация на продукти; 

- Ангажираността си за спазване на изискванията на техническите спецификации 

при оценяване съответствието на строителните продукти; 

-Политиката и целите са обявени, разбрани, комуникирани, поддържани, приети 

на всички нива в организацията и се прилагат от всички служители на Органа за 

сертификация на продукти към „ДЕДАЛ – Оценяване и Сертификация” ООД.  

Тя може да бъде променяна и актуализирана при всеки ежегоден преглед от 

Ръководството. 
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