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ФК 4.1-1 Декларация за независимост и безпристрастност на
Управителя

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ НА ЛАКОС
от
УПРАВИТЕЛЯ
НА
"ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД, гр. Бургас

ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЛАКОС) е структурно
звено в състава на "ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, Бургас.
Долуподписаният
ИНЖЕНЕРИНГООД

Веселин

Колев

Шарлопов,

управител

на

„ЕКО-КОНСУЛТ-

ДЕКЛАРИРАМ,

На изпитвателната лабораторията ЛАКОС е осигурена независимост и безпристрастност на
дейността по извършване на изпитвания и вземане на проби/извадки.
Ръководството на дружеството и на лабораторията, както и целия персонал не са подложени
на какъвто и да било вътрешен и външен търговски, финансов и административен натиск,
който би могъл да повлияе на качеството на извършваните изпитвания или да подложи под
съмнение безпристрастността на лабораторията.

Всички дейности, извършвани в дружеството се изпълняват при пълна липса на
дискриминация
и
строго
съблюдаване
на
конфиденциалността,
независимостта,
безпристрастността и прилагането на принципите на добрата лабораторна практика.
Дружеството не се ангажира с дейности, които могат да застрашат доверието в неговата
компетентност, безпристрастност и независимост.
Дружеството влага всички ресурси, необходими за осигуряването на безпристрастност и
независимост при изпълнение на дейностите по изпитване и вземане на проби/извадки.
Ръководителят на лабораторията е ангажиран с организация
работа, изпълнява методически и контролни функции и дава
заключения относно провежданите в лабораторията изпитвания.
пред външни лица и организации и поддържа доверието
безпристрастност.

на цялостната лабораторна
предложения за решения и
Той представя лабораторията
в нейната компетентност и

Ръководството на дружеството и на лабораторията внедрява и прилага мерки за постоянно
идентифициране на рискове за безпристрастността и мерки за тяхното овладяване.

Дружеството носи пълната отговорност пред клиентите си за доказани по законов ред
причинени щети.
Ръководителя
на
лабораторията
носи
пълната
отговорност
по
отношение
на
безпристрастността на резултатите от извършваните дейности по изпитвания и вземане на
проби/извадки.

пов./.уЖс^..Г..'
инж. Весел
Управител на "Е
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PbKOBOAnTEne HA flAKOC
KbM
"

EKO-KOHCyAT-ilHXEH EPfIHT"OO!, rp. Eyprac

,{onyno4nrcaHara Pocuqa fxroaa-PaflqeBa, B KaqecrBoro cr4 pbKoBoAt4Tea flAKOC ruu ,,EKOKOHCyTIT- N HXEH EPrl H f'OOA, rp. Eyprac
EEKNAPMPAM
npeA cBo[Te K[[eHT]r 14 3arHTepecoBaHlTe cTpaH[;

e BaxHo Aefixocrrre no h3nhrBaHe
6esnphcrpacreH HaqrH.

Pas6rpau t4 ocb3HaBaM KorKo
l4gBbpuBar no He3aBhcuu

r

h

B3eMaHe Ha

npo6r Aa

ce

e ,IoflrHa, KopeKTHa h He3aBro,rMa h rapaHrrpa ronQm4enqranHocr l,l At4cKperHocr.
['lpe4laraunre or la6oparopunra ycnyrfi ca eAHaKBo AocrbnHu 3a BcilqKh RnveHTtAt 6es

JIAKOC

Al4CKpl4Mt4Haqilq nO eTHhqecKh N nonrThqecKLr npn3HaK.

IAKOC He ce aHraxnpa c AefiHocrr, Kor4To Morar Aa 3acrpauar AoBepnero B Hee, He3aBilct4Mocrra
Ha pe3ynrarnre h 6esynpevnocrra Ha h3BbprxBaHilTe la6oparopnure 4eftnocrr.

BcrL{rh Aefinocrr a na6oparopr4nTa ,. ce il3nbnHeBar npvl crporo cu6lrc4aeaue Ha
ronQr4euqhanHocfia, He3aBt,tc]rMocrra, 6esnpucrpacrHocrra, npv nbrHa flunca Ha
ArlcKpt4MuHaqnn la cnasBaHe Ha npnHLlhn]4Te Ha Ao6para npo$ecNonanxa r la6oparopHa
npaKTIKa.

Tpy4oaoro Bb3HarpaxAeHhe Ha nepcoHara HE
pe3ynraTrTe oT T9x.

saltct or 6pon Ha npoBeAeHhre v3nvrBalnfl v or

llepcouan-ur na IAKOC He e noAnoxeH Ha HrKaKbB T-bproBcKr,r, $rHaHcoB vnvl aAMrH14crparilBeH
HarhcK, rotlro 6n 3acrpa[xtaa 6esnprcrpacrHocrra u 6u noBrltlerl Bbpxy pe3yararhre or
t43BbptrBaHtaTe 4efiHocrr no il3nrirBaHe il B3eMaHe Ha npo6u/nzeaAKr. C no4nilcBaHe Ha
,Qexnapaqrr sa 6esnprcrpacrHocr BCeKh LrreH or nepcoHana Ha na6oparoprrra rapaHrilpa
ocil rypri

Ba

He Ha 6esn pr,rcrpacrHocr.

Ia6oparoprqra ocbulecrBffBa

cBor/Te 4efiHocrr B nbrHo cborBercrBhe c BCLlLrKl4 r3t4cKBaHVe Ha
6AC EN ISO/IEC 77025:2018, c npolleAyprre Ha t/A 6CA h cbc cBot/re BbrperxHt4 npaBraa no
KaqecrBoro, 3aroxeHX B clr3AaAeHara il BHeApeHa chcreMara 3a ynpaBneHre.

Ocrrypreau eSNraceH KoHrpon B-bpxy roHQrNrcrrre Ha rHrepecil h rapaHThpau o6ercrrBHocr nplr
v3nvrBaHrflTa u B3eMaHero Ha npo6r, 3a -ra3n Llen ca BbBeAeHr npaBrna n 4ehctena sa
HenpeKbcHaro rAeHTuSrqrapaHe Ha prcKoBere 3a 6esnprcrpacrHocr r rexHhre r3ToLrHLrr.lLr, KaKTo
t4 nptA B-b3Ht4KBaHe Ha xouQrhKT Ha hHTepecr4. I-lpr,r nonBa na xoHQnuKT Ha hHTepecr vnvl ptAcK 3a
6eanpncrpacrHocrra, .qoKyMeHTxpaM 14 B3eMaM Bo4qKil MepKil 3a orcrpaHFBaHe vnn MVHAMTI3rpaHe
Ha pilcKoBere 3a 6esnprcrpacrHocrra, He3aBilcr4Mo or roBa Aaflil Te Bb3Hr4KBar Bbrpe B caMara
la6oparop. e tAnv ca B pe3yrrar or 4eilnocrra Ha Apyrh rrlq.a v opraHh3auhfi. I-lepcoHalur e
3aAbrxeH 4a cuo6ulaBa 3a BcqKa ctryaut/lfl, Konro Moxe Aa cb3AaAe xoHQlrrcr Ha fiHrepecr
3aqaqeal4 orroBopHocrra npe4 KrheHTr4Te cfi 3a AoKa3aHLr no 3aKoHoB pe4 nprqrHeHh u.lerfi.

c Hacroquiara AeKnapauhq 3aflBrBaM nb.nHa orroBopHocr 3a pe3ynrarilTe
Aefinocrr no il3nilrBaHe il B3eMaHe Ha npo6n/usaa4Kil.
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