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Долуподписаният  инж. Михаил Колчев, Изпълнителен Директор на „Свилоцел“ ЕАД   

 

                                                         Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Ще осигуря необходимите условия за прилагане принципите за управление на 

рисковете за безпристрастност, безупречност, конфиденциалност и компетентност в 

дейността на Лабораторията за изпитване при „Свилоцел” ЕАД, съгласно изискванията на 

БДС EN ISO/IEC 17025:2018 (т.4.1, т.4.2). 

2. Лабораторията за изпитване при „Свилоцел” ЕАД няма да бъде подлагана на никакви 

неподходящи търговски, финансови или други въздействия, които могат да повлияят на 

безпристрастността в лабораторните й дейности. 

3. Ще съдействам за изключване на всякакво влияние от страна на външни лица или 

организации върху резултатите от изпитванията, пробоземане и/или вътрешно калибриране 

на средства за измерване, което включва: липса на конфликт на интереси, липса на 

пристрастие (роднински, приятелски връзки), липса на дискриминация, неутралитет, 

честност, откритост, справедливост, безкористност, уравновесеност. 

4. Няма да ангажирам Лабораторията за изпитване при „Свилоцел” ЕАД с каквато и да 

било дейност, която може да постави в опасност доверието в безпристрастната оценка и 

неподкупност по отношение на дейностите по изпитване, пробовземане и вътрешно 

калибриране. Това са: собственост, ръководство, управление, споделени ресурси, финанси, 

договори, маркетинг, плащане на комисионни, стимули за привличане на нови клиенти. 

5. Възнаграждението на персонала, зает с дейности по изпитване и вътрешно 

калибриране няма да зависи от броя на проведените изпитвания/пробовземане/ 

калибрирания или от резултатите от тези изпитвания/ пробовземане / калибрирания. 

6. Всеки изпитвател от персонала на лабораторията по определените нива на 

компетентност, отговорност и права заявени в длъжностната характеристика е отговорен за 

запазване на безпристрастност и е юридически обвързан с клауза в Декларация за опазване 

на професионалната тайна. 

7. Цялата отговорност за запазване на безпристрастност и конфиденциалност при 

извършване на лабораторните дейности: изпитване, пробовземане и вътрешно калибриране 

на средствата за измерване носи единствено Ръководителят на Лабораторията. 

 

 
  

Дата: 01.01.2022  г.                Изпълнителен директор: инж. Михаил Колчев 


