ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ
НА ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А ПРИ РЗИ- РАЗГРАД
Органът за контрол от вида А при РЗИ- Разград 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 А е лоялен, коректен и независим. Гарантира
конфиденциалност и дискретност. Услугите ни са еднакво достъпни за всички клиенти,
без дискриминация по етнически и политически признак.
ОК не участва в никакви дейности, които могат да бъдат в конфликт с
безпристрастността на дейностите по контрол, финансови, търговски и други въздействия.
С подписване на Декларация за безпристрастност и независимост всеки член от
персонала, участващ в дейности по контрол гарантира осигуряване на безпристрастност.
Органът 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.
Органът за контрол непрекъснато определя и анализира рисковете за своята
безпристрастност относно дейностите по контрола. Процесът на определяне на рисковете
за безпристрастност е описан в процедура ОКА 4.1 ПР 01.16.
Чрез правилата на системата за управление, ОКА 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 конфиденциалност и лоялност пред ОКА и неговите клиенти, а
също така декларира, че няма никаква финансова или друга зависимост.
При поява конфликт на интереси или безпристрастността бъде застрашена по
какъвто и да е друг начин, ръководството на ОКА се информира, за да се предприемат
своевременни коригиращи и превантивни мерки.
Органът за контрол от вид А при РЗИ- Разград отказва да предоставя контролни
услуги във всички ситуации на дори най-малък риск от наличие на взаимовръзка, която
може да застраши безпристрастността.
Органът за контрол от вид А при РЗИ- Разград при необходимост документира и
взема всички мерки за отстраняване или намаляване до минимум рисковете за
безпристрастността, независимо от това дали те възникват вътре в самия ОК или са в
резултат от дейността на други лица и организации.
ОКА 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 от бюджета на инспекцията.
Възнаграждението на персонала не зависи от получените резултати от контрола.
ОКА декларира, че няма да извършва преференциално обслужване под никаква
форма.
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