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изпитаи природата ФК 5.0-3 Обща информация за лабораторията за изпитване

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА ИЗПИТВАНЕ

Наименование на лабораторията за изпитване:
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА /ЛАКОС/

Ръководител на лабораторията:
Росица Иванова Янкова-Ралчева

Адрес на лабораторията:
Населено място, пощ. код: гр.Бургас ПК 8010

к-с "Славейков", бл.126, вх. А, ет.З, офис 9
тел./факс: 056/586 667, е -mail: info@ecoeng.bg

Адрес за кореспонденция:
Населено място, пощ. код: гр.Бургас ПК 8010

к-с "Славейков", бл.126, вх.А, ет.З, офис 9
тел./факс: 056/586 667, е -mail: info@ecoeng.bg

Наименование на юридическото лице:
"ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД

Ръководител на юридическото лице
Веселин Колев Шарлопов

Адрес на регистрация на юридическото лице/едноличен търговец:
Населено място, пощ. код: гр.Бургас ПК 8010

к-с "Славейков", бл.126, вх.А, ет.З, офис 9
тел./факс: 056/586 667, е -mail: info@ecoeng.bg

Правен статут на лабораторията и връзки с юридическото лице, подчиненост:
ЛАКОС представлява самостоятелно структурно звено от 
"ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД ЕИК по БУЛСТАТ: 102222771

Държавата няма дял в юридическото лице.

ЛАКОС притежава Сертификат за акредитация от ИА БСА №: 75 ЛИ

Първоначалната акредитация на ЛАКОС е с дата 01.06.2004. От тази дата до момента 
лабораторията поддържа непрекъснато валиден сертификат в област „Лаборатории за 
изпитване".

Обхват на акредитация включва:
Изпитване на:

> Води,отпадъчни
> Води, течащи повърхностни
> Води, крайбрежни морски
> Води, питейни
> Води, езерни
> Води, подземни
> Въздух, атмосферен - емисии, включително Ниво на осигуряване на качество -2 

(QAL 2) за автоматизирани системи за измерване (AMS) и Годишни контролни 
тестове (AST)

> Отпадъци
> Шум
> Почви
> Утайки
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> Третирани биоотпадъци: компост, стабилизирана органична фракция, ферментационен 
продукт, органичен почвен подобрител

Вземане на проби (извадки) от:
> Въздух, атмосферен - емисии
> Почви
> Отпадъци
> Води, езерни
> Води, питейни
> Води, течащи повърхностни
> Води, крайбрежни морски
> Води,отпадъчни,
> Води, подземни
> Утайки
> Третирани биоотпадъци.

Пълният обхват на извършваните дейности под акредитация е описан в Заповед на 
Изпълнителния Директор на ИА БСА №А414 от 07.05.2022.

Сертификата на акредитация на ЛАКОС е Валиден до: 30.11.2024г.

Лабораторията издава протоколи за вземане на извадки и протоколи от изпитване на английски 
език, в съответствие със Заповед на Изпълнителния Директор на ИА БСА №А414 от 07.05.2022

15.07.2022
Гр. Бургас
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