ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ

Орган за контрол “ВЕБЕР” от вид “С” e самостоятелно звено към “ВЕБЕР-2002”
ЕООД” гр. Бургас обособено като административно независима единица, пряко
подчинена на “ВЕБЕР-2002” ЕООД и като такъв има пълна самостоятелност при
извършване на контрола, регистриране на резултатите и издаване на сертификати
Органът за контрол декларира пред своите клиенти и заинтересованите страни, че
разбира и осъзнава колко е важно дейностите по контрол да се вършат по
безпристрастен начин, че осигурява ефикасен контрол върху конфликтите на интереси и
че гарантира обективност при отразяване на резултатите от контрола.
Органът е лоялен, коректен и независим. Гарантира конфиденциалност и
дискретност.
Услугите му са еднакво достъпни за всички клиенти, без сегрегация и
дискриминация, без прагове за численост на персонала, брой или вид контролирани
обекти,

браншово естество, членство в групи и други условия. Органът работи

компетентно, ангажирано и цялостно, без да се влияе от обема, сложността и разходите
по контрола.
Органът осъществява своите дейности по контрол в пълно съответсвие с всички
изисквания на ISO/IEC 17020:2012, с процедурата за акредитация на ИА “БСА” и със
своите вътрешни правила, заложени в системата за управление.
Органът се стреми неговата система за управление постоянно да съответства на тези
изисквания, като за целта той следи за появата на допълнителни или нови изисквания и
норми, които могат да бъдат въведени от Акредитиращия орган .
Чрез правилата на системата за управление, Органът е определил изисквания за
независимост и безпристрастност на всички етапи от контрола и за предотвратяване на
възможността за поява на конфликт на интереси.
За целта системата за управление съдържа редица осигуровки – персоналът на Органа
подписва декларации за конфиденциалност и лоялност пред Органа и
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неговите клиенти,

а също така декларира за

всеки контролиран обект и клиент

поотделно, че няма никаква финансова или друга зависимост и че не е участвал в
проектирането/ разработването/, производството, доставката, монтажа, употребата
(експлоатацията) или поддръжката на обектите които контролира.
Органът отказва да извършва контрол на обекти за които съществува дори и най-малък
риск от наличие на взаимовръзка, която може да застраши безпристрастността.
Органът за контрол своевременно идентифицира, анализира и своевременно отстранява
всички заплахи за безпристрастността, като:
 заплахи произтичащи от обща собственост и взаимовръзки
 заплахи произтичащи от лични интереси - личности или органи/организации,
действащи в свой интерес;
 заплахи произтичащи от самооценяване - лице или орган/организация, извършващи
контрол на собствената си работа
 заплахи произтичащи от лице или организация, които имат усещането, че са открито
или прикрито заплашвани;
 заплахи, произтичащи от търговски или финансови въздействия.
Органът владее професионалната мяра между обективност, строгост и толерантност и
koнстатираните несъответствия по време. контрола се отразяват безпристрастно в
протоколите и сетификатите за контрол.
Органът не допуска какъвто и да е 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.
ОК “Вебер” към “Вебер 2002” ЕООД декларира, че:
 Ръководителят на ОК и неговия персонал не са ангажирани с други дейности, които
биха могли да поставят под съмнение доверието в безпристрастността и независимостта
на тяхната преценка в процеса на контрол.
 Осигурява безпристрастното действие на своя персонал и следи и анализира всяка
ситуация, която може да създаде конфликт на интереси за този персонал или за органа за
контрол;
 Дейностите по контрол ще се извършват от лица, които не са участвали в
проектирането,

производството,

доставката,

инсталирането,

обслужването

или

поддръжката на обекта подлежащ наконтрол.
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 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 компрометиран от
търговски, финансов или друг натиск.
 Не предлага плащания на комисионни и други стимули за привличане на нови
клиенти
 Няма да допусне по никакъв начин дейността му да се рекламира или предлага като
свързана с дейността на организация, която предлага консултации по проектирането/
разработването/ и въвеждането в експлоатация на обекти подлежащи на контрол.
 Възнаграждението на лицата участващи в контролните дейности, няма да зависи
пряко от броя на извършените контролни дейности и в никакъв случай от резултатите от
контрола
С тази декларация ръководството на ОК се ангажира винаги да гарантира
обективността на своите действия при извършване на контрол и потвърждава важността
на безпристрастността при извършването на своите дейности

по контрол, като

предприема мерки за управлението на конфликти на интереси, за да не бъде застрашена
независимостта и безпристрастността на органа за контрол.
Ръководството на ОК “Вебер” към “Вебер
2002” ЕООД декларира, че ще осигурява
.
обективено и безпристрастно своите дейности по контрол, без да се съобразява с
каквито и да е интереси.
С тази декларация се ангажира висшето ръководство на ОК.
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