ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВО
БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ
НА ЛИЦЕ ЗА ОЦЕНКА НА
СЪОТВЕТСТВИЕТО

Код
ОПК 401-2
Версия 7
Редакция 01
Стр. 1 от 2

1

ЦЕЛ
Процедурата има за цел да регламентира и гарантира безпристрастността и
независимостта на персонала на Лице за оценка на съответствието на строителни
продукти и спазването на критериите за извършване на дейността.
2

ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА
Отговорността за спазване от служителите на изискванията за безпристрастност
(наличие на обективност) и независимост в процеса на сертификация е на Ръководителя
на ЛОС и на всеки отделен член на персонала.
Ръководството на „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД е декларирало своя ангажимент
към безпристрастността на ЛОС в декларация по т. 2.1, буква „е” от процедурата
съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ и чл. 43, параграфи 3, 4 и 5
от Регламент (ЕС) № 305/2011.
Отговорностите и задълженията на ръководителя на ЛОС и персонала са
декларирани в подписаните от всеки служител декларации по т.2.1, буква „е“ от
процедурата съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПРБ и чл. 43,
параграф 4 от Регламент (ЕС) № 305/2011.
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ОПИСАНИЕ
Лицето за оценка на съответствието е независим, безпристрастен, компетентен и
отговорен за решенията, свързани с дейностите по оценяване на съответствието по
правилата, определени в системите за оценяване съгласно Регламент (ЕС)305/2011 и
НУРВСПСРБ № РД – 02-20-1/2015 г.
Лицето за оценка на съответствието чрез своите задължения по сертификация и
управлението на цялата информация, получена и създадена по време на дейностите по
сертификация, счита тази информация за фирмена и я разглежда като професионална
тайна. Когато ЛОС е задължен по закон да оповести информация, представляваща
професионална тайна, възложителят се уведомява предварително за предоставяната
информация. ЛОС счита за професионална тайна и информация, получена от други
източници, различни от Възложителя.
Безпристрастността и независимостта на ЛОС са осигурени:
 като стратегия – чрез политиката по качеството на Дружеството;
 като решения – чрез компетентни оценители на съответствието;
като оценка – чрез прилагането на процедури, разделящи оценката от решението за
оценка на съответствието.
Ръководството на „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ” ЕАД определя и изпълнява
необходимите административни мерки за изключване на всяка възможност за влияние
от външни лица или организации върху дейността на ЛОС.
Ръководството
е
подписало
декларация
относно
управлението
на
безпристрастността на ЛОС (ФК 4.1-1).
ЛОС има пълна самостоятелност при извършване на дейностите по сертификация.
ЛОС е независим и носи цялата отговорност за безпристрастността на дейностите
по сертификация.
Служителите не са подложени на търговски, финансов, административен или друг
натиск, които могат да повлияят на неговите оценки и да компрометират
безпристрастността.
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ЛОС извършва дейността си съгласно документирани процедури, чрез които се
гарантира, че външни лица/организации не могат да повлияят на дейностите по
сертификация.
ЛОС упражнява надзор на производствения контрол на притежателите на
сертификат за съответствие въз основа на изискванията на съответната техническа
спецификация и направената оценка на производствения контрол.
При въвеждане на нови изисквания в схемата за сертификация, ЛОС уведомява за
това Възложителите. Надзорът включва проверка на изпълнението на тези изменения,
както и всяко изменение на производствения процес или контрол, когато има
вероятност това да окаже влияние върху заявените свойства на продукта.
Ръководителят на ЛОС определя действията за изпълнение на измененията, влияещи на
сертификацията, които могат да включват оценяване, преглед, решение, издаване на
преразгледан официален документ за сертификация за разширение или ограничаване на
обхвата на сертификация.
Надзорът /за строителни продукти, оценени по системи 1+, 2+, 3 и при система 1+
одит изпитване на съответните характеристики на продуктите /трябва да потвърди, че
контролът на производството на притежателя на сертификат за съответствие гарантира
произвеждането на продукт, удовлетворяващ съществените изисквания към него.
От резултатите от надзора се изготвя доклад в два екземпляра, съгласно
изискванията на ОПК 704-3, ОПК 704-4, ОПК 704-5 и ОПК 704-6.
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СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ
- ОПК 704-3 Сертификация на съответствието на строителни продукти с
националните изисквания
- ОПК 704-4 Оценяване на съответствието на строителни продукти по системи 1+
и 1, съгласно Регламент 305 (ЕС)/2011
- ОПК 704-5 Оценяване на съответствието на строителни продукти по системи 2+,
съгласно Регламент 305 (ЕС)/2011
- ОПК 704-6 Оценяване на съответствието на строителни продукти по система „3“
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
- ФК 4.1-1 Декларация на ръководството относно управлението на
безпристрастността на ЛОС
- Приложение 1 към Образец 6 „Декларация по т. 2.1, буква „е” от процедурата
съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ и чл. 43, параграф 4
от Регламент (ЕС) № 305/2011”
- Приложение 2 към Образец 6 „Декларация по т. 2.1, буква „е” от процедурата
съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ и чл. 43, параграфи
3, 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 305/2011”
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