
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ВИД С  
при „ТЕАТОМ” ЕООД – гр. БУРГАС 

Код: Ф 4.1-1 

ФОРМУЛЯР Версия: 02 

БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ Дата:  
28.04.2014 г.  

Декларация за безпристростност и независимост 
от Управителя на „ТЕАТОМ” ЕООД Стр. 1 от 2 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

за безпристрастност и независимост  
от  Управителя на „ТЕАТОМ” ЕООД – гр. Бургас 

 
 

Органът за контрол от вид С е самостоятелно звено към „ТЕАТОМ” ЕООД, 
обособено като административно независима единица, пряко подчинена на „ТЕАТОМ” 
ЕООД – гр. Бургас и като такъв има пълна самостоятелност при извършване на 
контрол, отчитане на резултатите и издаване на сертификати. 

Основната цел на Органа за контрол е да създава доверие у заинтересованите 
страни, че дейностите по извършване на контрол са в съответствие с изискванията на 
стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. 

Висшето ръководство на Органа за контрол осъзнава важността на 
безпристрастността при изпълнение на дейностите по контрол и е ангажирано с 
управлението на конфликтите на интереси, като гарантира обективност за своите 
дейности. 

 В орган за контрол от вид С при „ТЕАТОМ” ЕООД – гр. Бургас се определят, 
оценяват и документират всички потенциални рискове за безпристрастността, 
произтичащи от дейностите на  Органа за контрол или от неговите взаимовръзки и от 
връзките на неговия персонал. При определяне на рисковете за безпристрастност 
Органа за контрол взима под внимание взаимовръзките, основани на собственост, 
ръководство, управление, персонал, плащане на комисионни или други стимули за 
привличане на нови клиенти. Всеки идентифициран риск за безпристрастността се 
документира  и  се определят мерки за неговото отстраняване или намаляването му до 
минимум. 
 

Висшето ръководство на Орган за контрол при „ТЕАТОМ” ЕООД – гр. Бургас, 
декларира, че: 

 Ръководителят на Органа за контрол и неговия персонал не са ангажирани в 
други дейности, които биха могли да поставят под съмнение доверието в 
безпристрастността и независимостта на тяхната преценка в процеса на контрол; 

 Персоналът на Органа за контрол не е подложен на никакъв административен, 
финансов или друг натиск, който да повлияе на техническите заключения на 
Органа за контрол и да накърни доверието  в неговата безпристрастност и 
независимост при осъществяването на дейността му; 
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 Осигурява  безпристрастно действие на своя персонал, като следи и анализира 

всяка ситуация, която може да определи като риск за безпристрасността на 
дейностите на Органа за контрол и на неговия персонал; 

 Дейностите по контрол се извършват от лица, които не са участвали в 
проектирането/разработването, производството, доставката, монтажа, 
употребата (експлоатацията) или поддръжката в контролираните обекти; 

 Не получава финансова подкрепа, различна от инвестираното в Органа за 
контрол и от продажбата на своите услуги. 

 Редовно оценява своите финанси, за да гарантира, че не е подложен на 
търговски или финансови въздействия; 

 Не предлага плащания на комисионни и други стимули за привличане на нови 
клиенти; 

 Възнаграждението на лицата участващи в контролните дейности, не зависи 
пряко от броя на извършваните контролни дейности  и в  никакъв случай от 
резултатите от контрола; 

 Отговорността за достоверността на получените резултати от контрола и 
издадените протоколи носят инспекторите от Органа за контрол. 

 Ръководителят на Органа за контрол подписва издадените сертификати за 
контрол и носи цялата отговорност за дейността на Органа за контрол; 

 Персоналът на  Органа за контрол гарантира безпристрастност, независимост на 
своите действия и конфиденциалност относно цялата информация получена или 
създадена в процеса на контрола. 
 
Ръководството на Органа за контрол изисква от инспекторите своевременно да 

информират за всяка възникнала ситуация, която им е известна и може да представлява 
риск за тяхната безпристрастност или за дейността на Органа за контрол. 

С тази декларация висшето ръководство на Орган за контрол от вид С при 
„ТЕАТОМ” ЕООД – гр. Бургас се ангажира с осигуряването на непрекъсната 
безпристрастност на своята дейност при извършване на контрол, като предприема 
адекватни мерки за отстраняване на идентифицираните рискове или намаляване на 
тяхното влияние до минимум.  

Висшето ръководство на Орган за контрол от вид С при „ТЕАТОМ” ЕООД – гр. 
Бургас декларира, че ще осигурява безпристрастен и независим процес на контрол, без 
да се влияе от каквито и да е интереси. 

 
 

       Управител:........................................ 
         /име, фамилия, подпис/ 
28.04.2014 г. 


