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ДЕКЛАРАЦИЯ  
 

за гарантиране и осигуряване на работата на органа от вида С съгласно 

изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 
 

 
Долуподписаният Борис Борисов Михайлов, в качеството си на 

Управител на СПЕКТРИ ЕООД и Отговорник по качество, Специалист, 
Отговорник по нормативното осигуряване на ОК и  Отговорник по 

метрологичното осигуряване на Орган за контрол “СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ” от 
вида С при „СПЕКТРИ” ЕООД, гр.София  

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 
 

1. Съм запознат и приемам нормативните критерии за независимост на 
Органа за контрол от вида С, според Приложение С на БДС EN ISO/IEC 

17020:2012. 
2. Съм ангажиран с осигуряване на безпристрастност 5при дейностите по 

контрол. 
3. Ще осигуря правилно разпределение на отговорностите и 

пълномощията на персонала при изпълнение на предлаганите услуги за 
контрол чрез документираните процедури. 

4. Персоналът на Орган за контрол “СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ” от вида С при 
„СПЕКТРИ” ЕООД ще участва в извършване на контрол в обхвата, за който 

е акредитиран. 
5.  Орган за контрол “СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ” от вида С при „СПЕКТРИ” 

ЕООД е независим от заинтересованите страни при извършване на 

контрола. 
6. Персоналът на Орган за контрол “СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ” от вида С при 

„СПЕКТРИ” ЕООД, който е отговорен за извършване на контрола, не е 
проектант, производител, доставчик, монтажник, купувач, собственик, 

потребител и не поддържа обектите, които се контролират, нито пък е 
упълномощен представител на тези външни клиенти. 

7. Орган за контрол “СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ” от вида С при „СПЕКТРИ” 
ЕООД и неговият персонал не участват в дейности на външни клиенти, 

които могат да влязат в конфликт с независимостта на неговата преценка 
и с неговата неподкупност при контрола.  

8. Дейностите, осъществявани от СПЕКТРИ ЕООД са в област, изключваща 
възможността за конфликт на независимостта, т. е. както следва – (А) 

доставка, сервиз и поддръжка на измервателна техника в областта на 
акустиката и вибрациите; (Б) Изпълнение на инженерингови задачи във 

връзка с измерването, диагностиката и анализа на шум и вибрации. При 

преглед на системата по качество от ръководството ежегодно ще се 
докладва дали са изпълнени критериите за независимост, 

безпристрастност и неподкупност, като тези критерии ще бъдат под 
постоянен контрол от целия екип на ОКС. 

9.  Всички първични записи по време на осъществяване на полевите 
измервания и контрола от страна на провеждащите измерванията от 

персонала на Орган за контрол “СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ” от вида С при 
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„СПЕКТРИ” ЕООД ще бъдат придружавани освен от съответните “чернови”, 

които ще бъдат подписвани за присъствие от страна на Възложител  
10. Всички заинтересовани страни имат свободен достъп до услугите на         

Орган за контрол “СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ” от вида С при „СПЕКТРИ” 
ЕООД. Няма никакви финансови или други затруднения. 

11. Процедурите, по които Орган за контрол “СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ” от 

вида С при „СПЕКТРИ” ЕООД извършва контрола, се прилагат без 
дискриминиране. 

12. Няма да оказвам влияние или натиск, които биха предизвикали 
отрицателно въздействие върху качеството и достоверността на дейността 

по контрол, както и подобно въздействие на външни лица или 
организации; 

13. Персоналът на органа няма да се подлага на търговски и финансов 
натиск и Висшето ръководство няма да оказва влияние на 

професионалната му преценка при осъществяване на контрол. 
14. Заплащането на персонала не зависи от броя и резултатите от 

проведения контрол. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  Декларатор:................. 
Дата: 10.08.2020 г.               /Борис Михайлов/ 


