ФК- 4.1.5-01
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И
НЕЗАВИСИМОСТ НА ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С ПРИ „С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД,
гр. Пловдив
Висшето ръководство на Органа за контрол от вида С при „С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД,
гр. Пловдив декларира пред своите клиенти и заинтересованите страни, че разбира и
осъзнава колко е важно дейностите по контрола да се извършват по безпристрастен
начин, осигурява ефикасен контрол върху конфликтите на интереси и гарантира
обективност при контрола.
Органът за контрол от вида С е лоялен, коректен и независим. Гарантира
конфиденциалност и дискретност.
Услугите ни са еднакво достъпни за всички клиенти, без дискриминация по
етнически, политически и други признаци.
Органът за контрол работи компетентно, ангажирано и цялостно, без да се влияе
от обема, сложността и разходите по контрола.
Органът за контрол осъществява своите контролни дейности в пълно съответствие
с всички изисквания на БДС EN ISO/IEC 17020:2012, с процедурите за акредитация на ИА
БСА и със своите вътрешни правила, заложени в системата за управление.
ОКС постоянно актуализира системата си за управление в съответствие с
допълнителните или новите изисквания на акредитиращия орган ИА БСА.
Чрез правилата на системата за управление, ОКС е определил изисквания за
обективност и безпристрастност на всички елементи на контрола и за предотвратяване на
възможността за поява на конфликт на интереси.
За целта системата за управление съдържа редица осигуровки – персоналът
подписва декларации за: безпристрастност и независимост, конфиденциалност и лоялност
пред ОКС и неговите клиенти, а също така декларира, че няма никаква финансова или
друга зависимост.
При поява на конфликт на интереси или безпристрастността бъде застрашена по
какъвто и да е друг начин, ръководството на ОКС се информира, за да се предприемат
своевременни коригиращи и превантивни действия.
Органът за контрол от вида С при „С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД, гр. Пловдив отказва да
предоставя контролни услуги във всички случаи при установяване дори най-малък риск от
наличие на взаимовръзка, която може да застраши безпристрастността.
ОКС владее професионалната мярка между обективност, строгост и толерантност и
несъответствията се оценяват предвид реалната ефикасност на системата за управление.
ОКС не допуска какъвто и да е комерсиален, търговски, финансов или друг натиск
върху неговия персонал, който може да застраши безпристрастността. Персоналът е
задължен да съобщава за всяка ситуация, която може да създаде конфликт на интереси.
Органът за контрол се финансира само на база сключените договори с
работодателя. Възнаграждението на персонала не зависи от получените резултати от
контрола
ОКС декларира, че няма да извършва преференциално обслужване под никаква
форма.
Управител на „С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД (П)/Св. Линева/
Ръководител ОКС: (П) /инж. М.Линев/
Дата: 01.11.2013 г.

Зам. Ръководител ОКС: (П) /инж. А.Линев/

ФК- 4.1.5-02
ДЕКЛАРАЦИЯ
на Управителя на „С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД за безпристрастност, независимост и
самостоятелност на Органа за контрол от вид С

Днес 01.11.2013г. долуподписаната Светла Борисова Линева, ЕГН ******, в качеството ми
на Собственик и Управител на „С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД, гр. Пловдив
ДЕКЛАРИРАМ
че:
- Гарантирам организационно пълната независимост на обособения на
функционален принцип в „С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД, гр. Пловдив Орган за контрол от вид С
(ОКС) като самостоятелно звено в рамките и обхвата на декларираната му компетентност.
- Като Управител на „С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД, гр. Пловдив гарантирам, че ОКС и
персоналът му не са подложени на вътрешен и външен комерсиален, финансов,
административен или друг натиск, който би могъл да повлияе негативно върху качеството
и достоверността на извършваните контролни дейности.
- Органът за контрол от вид С при „С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД, гр. Пловдив има пълна
самостоятелност при извършване на контролните дейности, регистриране на резултатите
и издаване на доклади и сертификати за контрол.
- Отговорност за достоверността на получените резултати от контрола и
издаваните доклади и сертификати, носи изцяло персоналът на ОКС. Той гарантира
опазване на тайната за цялата информация, получена при извършване на контрола.
- Персоналът на ОКС при „С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД, гр. Пловдив не е ангажиран с
дейности, които могат да застрашат доверието в него, независимостта на неговите
преценки и безупречността, във връзка с извършваните дейности в областта на контрола.
- Възнаграждението на персонала, зает с дейности по контрола не зависи от броя
на проведените контролни дейности и в никакъв случай от резултатите от контрола.
- Персоналът на ОКС няма договорни отношения по изпълнение на други
задължения, които да влияят на извършваните контролни дейности, с цел запазване на
независимостта, безпристрастността и неподкупността.
- На всички заинтересовани страни се предоставя свободен достъп до услугите на
Органа за контрол.
- Не съществуват каквито и да било затрудняващи финансови или други условия
към заинтересованите страни за предоставените услуги от ОКС. Процедурите, по които
ОКС функционира ще бъдат прилагани без дискриминация.

Дата:01.11.2013 г.
гр. Пловдив

Декларатор: (П)

/Св. Линева/

ФК- 4.1.5-03
ДЕКЛАРАЦИЯ
на Ръководителя на ОКС при „С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД за безпристрастност,
независимост и самостоятелност на Органа за контрол от вид С

Днес 01.11.2013г. долуподписаният инж. Максим Атанасов Линев, ЕГН *****, на длъжност
Ръководител на орган за контрол от вида С при „С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД, гр. Пловдив
ДЕКЛАРИРАМ
че:
- Органът за контрол от вид С функционира като обособено, самостоятелно и
независимо, относно акредитираната си дейност, звено в структурата на „С и М ПРЕВЕНТ”
ЕООД, гр. Пловдив и е на пряко подчинение на Управителя на дружеството.
- Органът за контрол е напълно самостоятелен и независим при извършване на
контролните дейности (контрол на обекти, регистрация на получените резултати, оценка
на съответствието и изготвяне на доклади и сертификати за контрол).
- ОКС е част от „С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД, гр. Пловдив, с дейности и функции
различни от другите дейности на „С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД, гр. Пловдив.
- ОКС и персоналът му не са подложени на вътрешен и външен комерсиален,
финансов, административен или друг натиск, който би могъл да повлияе негативно върху
качеството и достоверността на извършваните контролни дейности.
- Отговорност за достоверността и качеството на контролната дейност на ОКС
носи персоналът на органа за контрол.
- ОКС гарантира конфиденциалност на информацията, получена в процеса на
изпълнение на договорираните контролни дейности, както и защита правата на
собственост на клиентите си.
- Органът за контрол от вида С не участва в никакви дейности, които могат да
бъдат в конфликт с безпристрастността и независимостта на неговата преценка, както и с
неподкупността при осъществявания от него контрол.
- Органът за контрол от вида С, чрез неговия персонал и подписаните от тях
декларации, гарантира директното си неучастие в проектирането, производството,
доставката, инсталирането,
закупуването, притежаването,
използването или
поддържането на контролираните обекти или на обекти, които са подобни на
контролираните от него и се конкурират с него на пазара.
- Възнаграждението на персонала, зает с дейности по контрола, не зависи от броя
на проведените измервания или от получените резултати.

Дата: 01.11.2013 г.
Гр. Пловдив

Декларатор: (П) /инж. Максим Линев/

