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Декларация 
 

на висшето ръководство за  
осигуряване на безпристрастност и независимост на орган за контрол от вид 

„С”  
 

Долуподписаните ръководител, заместник ръководител и отговорник по 
качеството на Органа за контрол, като членове на висшето ръководство,  
 
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ  
 
Запознати сме и приемаме критериите за независимост на Органа за контрол от вида С, 
според Приложение А, точка А 3 от БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012 и ILAC P 15:07/2016. 
Не се намесваме и в бъдеще няма да се наместваме в дейността на персонала на ОКС, като 
няма да упражняваме какъвто и да било натиск /административен, финансов, икономически и 
др./, който би повлиял на техническите заключения от контрол. Съвместно с персонала на ОК 
носим отговорност за спазване на изискванията на независимост и безпристрастност на 
Органа за контрол и за непрекъснатото му съответствие на изискванията за вида С. 
Осигуряваме независимост и безпристрастност на ОК чрез ненамеса в дейността му и 
осигуряване на условия за поддържане на независимост на преценките по извършения 
контрол. Няма да допуснем нарушаване на доверието в независимостта и безпристрастността 
на ОКС.  
Всеки член на персонала подписва еднократно при постъпване и винаги при промяна на 
обстоятествата Пр-Н 4.1.2- «Декларация за безпристрастност, независимост при извършване 
на дейностите по контрол», в която също се декларират и оценяват рисковете за осигуряване 
на безпристастност при извършване на дейности по контрола, съгласно изискванията на 
стандарта. При извършване на контрол всеки инспектор от ОКС, подписва за всеки обект, на 
който извършва контрол Пр-Н  4.1.6-1 Декларация зa разграничаване на отговорностите, което 
гарантира, че е изпълнено изискването на стандарта за орган за контрол от вид С. 
Персоналът на ОКС не работи и няма право да работи в другите отдели на „ЕМ - ТЕСТИНГ” 
ЕООД. В Органа за контрол приетите поръчки се изпълняват и ще се изпълняват по реда на 
регистрирането им без да се допуска дискриминация. Заплащането на персонала не зависи и 
няма да зависи от броя, количеството и резултатите на извършения контрол. Всеки член от 
персонала е задължен в срок от три дни след промяна на декларирани обстоятелства да 
съобщи за това и да подпише съответните декларации.  
 

Висшето ръководство носи отговорност за анализиране на рисковете за 
независимостта и безпристрастността и елиминирането им или свеждането на 
влиянията им до минимум. 
 

Декларатори:     1. ……………………….…………………….…… 
                                     2. ………….....…………….……………………… 
                                     3. ………….....…………….……………………… 
Дата:  


