ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ЛАБОРАТОРНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА
ЛИК „ЛИПГЕИ“ КЪМ „ПЕХЛИВАНОВ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
Долуподписаните,
Управител на „ПЕХЛИВАНОВ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и
Ръководител ЛИК „ЛИПГЕИ“
Д Е К Л А Р И Р А М Е,
1. Ще осигурим необходимите условия за прилагане принципите на безпристрастност в
дейността на ЛИК „ЛИПГЕИ“, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.
2. Персоналът на ЛИК „ЛИПГЕИ“ действа безпристрастно и не е подложен на никакъв
административен, търговски, финансов или друг натиск, който може да компрометира
неговата безпристрастност и валидността на резултатите от извършваните лабораторни
дейности, съгласно неговите отговорности и правомощия.
3. Ще съдействаме за изключване на всякакво влияние от страна на външни организации, както
и на персонал от другото структурно звено на фирма „Пехливанов-инженеринг“ ООД, което
може да повлияе на безпристрастността на ЛИК „ЛИПГЕИ“ и валидността на получените
резултати.
4. Ще изискваме от персонала на ЛИК „ЛИПГЕИ“ да съобщава за всяка ситуация, която може
да доведе до конфликт на интереси.
5. Няма да ангажираме ЛИК „ЛИПГЕИ“ с каквито и да било дейности, които могат да
застрашат доверието в безпристрастността на неговата преценка и безупречността във връзка
с изпълняваните лабораторни дейности – изпитване, вземане на проби, вкл. дейностите по
БДС EN 14181 съгласно БДС EN 15259 и калибриране.
6. Възнаграждението на персонала, зает с лабораторните дейности няма да зависи от броя на
проведените изпитвания, вземане на проби, вкл. дейностите по БДС EN 14181 съгласно БДС
EN 15259 и калибриране или от резултатите от тези дейности.
7. Отговорността за безпристрастността на ЛИК се оценява постоянно като отговорност за това
носи Ръководителя на ЛИК.
8. Ако лабораторията идентифицира риск за безпристрастността и не осигури доказателства, че
може да го елиминира или минимизира, ще осигурим да не се извършва лабораторната
дейност.
9. Ще осигурим конфиденциалност при изпълнение на лабораторните дейности и опазване на
професионална тайна, относно информация свързана с клиенти, получена при извършване на
лабораторните дейности, съгласно СУ на ЛИК.
Дата: 16.08.2021 г.
УПРАВИТЕЛ “Пехливанов-инженеринг” ООД: проф. д-р инж. Коста Пехливанов
РЪКОВОДИТЕЛ ЛИК „ЛИПГЕИ”: инж. Добромир Христов

