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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ 

 НА ОРГАНА ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С" ПРИ  

„ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД  

 

Органът за контрол от вида С декларира пред своите клиенти и пред всички 

други заинтересовани страни, че осъзнава и разбира важността на 

безпристрастността при извършване на контролните дейности, осигурява 

управление на конфликтите на интереси и гарантира обективност на 

извършваните контролни дейности. 

Ние сме лоялни, коректни и независими. Дискретни сме и гарантираме 

конфиденциалност. Услугите ни са еднакво достъпни за всеки клиент, без 

сегрегация и дискриминация, без прагове за численост на персонала, брой или 

вид продуктови групи, площадки, работен език, браншово естество, членство в 

групи или други условия. Работим компетентно, ангажирано и цялостно, без да 

се влияем от обем, сложност и разходи по контролните дейности. Владеем 

професионалната мяра между обективност и толерантност.  

Органът за контрол от вида "С" осъществява своите дейности в съответсвие 

с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012, на ИА БСА и на вътрешните 

правила, заложени в Системата за управление. 

Органът се стреми неговата система за управление непрекъснато да 

съответства на тези изисквания, като следи за появата на нови или 

допълнителни норми и изисквания, които могат да бъдат въведени от ИА БСА 

или ЕА и IЕС.  

Чрез правилата на Системата за Управление на Органа за контрол са 

определени изисквания за обективност и безпристрастност на контролната 

дейност и за предотвратяване на възможността за поява на конфликт на 

интереси.  

За целта в системата са заложени редица осигуровки – персоналът подписва 

декларация за конфиденциалност и лоялност пред Органа и неговите клиенти, 

а също така декларира за всеки извършен контрол и клиент, че няма 

финансова или друга зависимост и че по никакъв начин не е участвал и не 
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участва в проектирането/ разработването, производството, доставката, 

монтажа, употребата (експлоатацията) или поддръжката на контролирания 

обект. Ръководителя на ОКС приема декларациите и преценява дали има риск, 

след което попълва Ф 04.03-Контролен лист за оценка на риска, в който дава 

оценка дали определените  служители  могат да извършат контрола на 

съответния обект. 

Органът не извършва контрол в случай на риск от наличие на взаимовръзка, 

която може да застраши безпристрастността и не допуска да се осъществява 

търговски, финансов или друг натиск върху персонала, които може да застраши 

безпристрастността. 

Задължение на всеки един от членовете на персонала на Органа е да 

съобщава за всяка ситуация, която може да създаде конфликт на интереси за 

самите тях или Органа. 

Предоставяме контролни услуги на организации с всякаква големина и 

сложност и от всички отрасли на промишлеността и услугите, в обхвата на 

нашата акредитация.  

 
 

 
 

Дата: 30.01.2017г. Ръководител ОКС …………………………..  
/име, фамилия/ 


