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ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО
ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА БЕЗПРИСТРАСТНОСТТА НА ЛИЦЕТО ЗА ОЦЕНКА НА
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Ръководството на „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ” ЕАД декларира своята отговорност по
отношение на безпристрастността на ЛОС при извършване на дейностите по
сертификация. Осигурен е ефикасен контрол върху конфликта на интереси и е
гарантирана обективност при оценката на съответствието.
Ръководството на „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ” ЕАД не принадлежи към структури,
които представляват предприятия, участващи при проектирането, производството,
доставката, монтажа, използването или поддръжката на сертифицираните строителни
продукти.
„ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ” ЕАД не е собственик, както и не участва при
проектирането, производството и доставката на продуктите, които оценява.
Дружеството не е обвързано с производител на строителни материали.
Дружеството не предлага и не осигурява консултации на своите клиенти.
Дружеството не предлага/осигурява вътрешен одит на системи за управление на
своите клиенти, когато схемата за сертификация изисква оценяване на системата за
управление на клиента.
„ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ” ЕАД не извършва консултантски услуги или други
дейности, които могат да са в конфликт с независимостта на сертификацията и могат да
повлияят върху обективността или безпристрастността при оценката.
ЛОС е самостоятелна структура към „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ” ЕАД и поддържа
лоялни и коректни отношенията с клиентите си и всички заинтересовани страни.
Услугите на ЛОС са еднакво достъпни за всички клиенти, без дискриминация, без
значение за численост на персонала, площадки, работен език и други условия.
Дейността на ЛОС не е свързана с дейностите на консултантски организации по
системи за управление. ЛОС по никакъв начин не внушава, че процесът на
сертификация ще бъде по-лесен, опростен и евтин, ако се използва дадена
консултантска организация.
Целият персонал на ЛОС действа безпристрастно и не е подложен на
административен, търговски, финансов или друг натиск, който може да компрометира
безпристрастността на оценката.
Персоналът на ЛОС при „ЕВРОТЕСТ – КОНТРОЛ” ЕАД не участва в одит или
друга дейност по сертификация, ако е участвал в консултантска дейност на същата
Система за управление на конкретен клиент, в рамките на две години след
приключването на консултантската дейност.
Ръководството на „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ” ЕАД изисква от персонала на ЛОС да
съобщава за всяка ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси.
ЛОС отказва да предоставя сертификационни услуги във всички ситуации на дори
най-малък риск от наличие на взаимовръзка, която може да застраши
безпристрастността.
Ръководството на Дружеството гарантира, че при оценяването на строителни
продукти действа по независим и прозрачен начин, и опазва професионалната тайна
относно информацията, свързана с клиента, която получава при дейността си.
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