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ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ  

НА ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ  

ПРИ „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД 

 

Дирекция Изпитвателна лаборатория при „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД декларира 

пред своите клиенти и заинтересованите страни, че разбира и осъзнава колко е важно 

дейностите по изпитване и вземане на проби да се извършват по независим и 

безпристрастен начин.  

Дирекция Изпитвателна лаборатория е лоялна, коректна и независима и гарантира 

конфиденциалност и дискретност. Услугите ни са еднакво достъпни за всички клиенти, без 

дискриминация по етнически и политически признак. 

Дирекция Изпитвателна лаборатория не се ангажира с дейности, които могат да 

застрашат доверието в нея, независимостта на нейните преценки и безупречността на 

извършваните дейности в областта на изпитванията и вземането на проби. 

Всички дейности в лабораторията се изпълняват при строго съблюдаване на 

конфиденциалността, независимостта, безпристрастността, при пълна липса на 

дискриминация и спазване на принципите на добрата професионална и лабораторна 

практика. Трудовото възнаграждение на персонала не зависи от броя на проведените 

изпитвания и от резултатите от тях. 

Дирекция Изпитвателна лаборатория осъществява своите дейности в пълно 

съответствие с всички изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и БДС EN ISO 9001:2015, 

с процедурите за акредитация на ИА БСА и със своите вътрешни правила, заложени в 

системата за управление. 

Ръководството на лабораторията осигурява ефикасен контрол върху конфликтите на 

интереси и гарантира обективност при изпитванията и вземането на проби. За тази цел са 

въведени правила и действия за непрекъснато идентифициране на рисковете за 

безпристрастност и техните източници, както и при възникване на конфликт на интереси. 

Определени са и се прилагат мерки за превенция и осигуряване на обективност и 

безпристрастност на дейността с постоянно наблюдение на изпълнението и ефикасността 

им. При поява на конфликт на интереси или риск за безпристрастността, ръководството на 

Дирекция Изпитвателна лаборатория документира и взема всички мерки за отстраняване 

или намаляване до минимум рисковете за безпристрастността , независимо от това дали те 

възникват вътре в самата лаборатория или са в резултат от дейността на други лица и 

организации. Персоналът е задължен да съобщава за всяка ситуация, която може да създаде 

конфликт на интереси. 

Персоналът на Дирекция Изпитвателна лаборатория не е подложен на никакъв 

търговски, финансов или административен натиск, който може да застраши 

безпристрастността. С подписване на Декларация за безпристрастност всеки член от 

персонала, участващ в лабораторните дейности гарантира осигуряване на 

безпристрастност.  

Дирекция Изпитвателна лаборатория поема отговорността пред клиентите си за 

доказани по законов ред причинени щети. 

Като директор на Дирекция Изпитвателна лаборатория при „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ 

ЕАД аз нося пълната отговорност за резултатите от провежданите изпитвания и/или 

вземане на проби.  

  

 

05.10.2022 г.  

Директор на  

Дирекция Изпитвателна лаборатория 

при „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД: 

       

     ................................................ 

/инж. Радосветла Кръстева/ 


