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ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ
НА ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ
„МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ” ООД

от
Христо Иванов Иванов
Управител на „МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ” ООД, гр. В. Търново
1. Органът за сертификация на продукти „МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ” ООД декларира
пред своите клиенти и заинтересованите страни, че разбира и осъзнава колко е важно
дейностите по сертификация на продукти да се вършат по безпристрастен начин, че
осигурява ефикасен контрол върху конфликтите на интереси и че гарантира обективност
при сертификацията на продуктите.
2. ОСП „МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ” 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
продуктови групи, площадки, работен език, браншово естество, членство в групи и други
условия. Органът работи компетентно, ангажирано и цялостно, без да се влияе от обема,
сложността и разходите по инспектирането.
3. ОСП осъществява своите дейности по сертификация в пълно съответсвие с всички
изисквания на ISO/IEC 17065, с процедурите за акредитация на ИА “БСА” и със своите
вътрешни правила, заложени в системата за управление на сертификацията. 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 ИА “БСА” или от ЕА или IAF.
4. Чрез правилата на системата за управление, ОСП е определил изисквания за
обективност и безпристрастност на всички елементи на сертификационния процес и за
предотвратяване на възможността за поява на конфликт на интереси. За целта системата
за управление съдържа редица осигуровки – персоналът на ОСП подписва декларации за
конфиденциалност, а също така декларира за всяка инспекция и клиент поотделно, че
няма никаква финансова или друга зависимост и че не е вършил консултантски или
каквито и да е други услуги на клиента през последните две години. Освен тези
осигуровки, ако се появи конфликт на интереси или безпристрастността бъде застрашена
по какъвто и да е друг начин, Комитетът по безпристрастност към ОСП бива информиран,
за да се предприемат своевременни коригиращи и превантивни мерки.
5. ОСП „МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ” отказва да предоставя сертификационни услуги във
всички ситуации на дори най-малък риск от наличие на взаимовръзка, която може да
застраши безпристрастността.
6. ОСП не работи като подизпълнител на други органи и не предоставя под никаква
форма сертификационни услуги на друг орган за сертификация на продукти.
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7. ОСП не сертифицира продукти на заявител, ползвал консултации за същата система
или други услуги, ако съществува връзка между Органа и консултантската организация,
представляваща неприемлив риск за безпристрастността.
8. ОСП „МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ” не предлага своите услуги като свързани с тези на
консултантски организации. Недопустимо е и една консултантска организация да
декларира или внушава, че процесът на сертификация ще бъде по-лесен, опростен, бърз
или евтин, ако се избере този Орган. И ОСП не заявява и внушава, че процесът на
сертификация е по-лесен, по-опростен, по-бърз или по-евтин, ако се ползват услугите на
определена консултантска организация.
9. В случай че безпристрастността на ОСП е застрашена от действията на други лица,
органи или организации, Органът информира Комитетът по безпристрастност, за да се
предприемат необходимите мерки според изискванията на ISO/IEC 17065, на ИА “БСА” и
на вътрешните правила на ОСП, както и съгласно приложимите закони.
10. ОСП „МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ” владее професионалната мяра между обективност,
строгост и толерантност и несъответствията се оценяват предвид реалната
действителност.
11. Органът не допуска какъвто и да е търговски, финансов или друг натиск върху неговия
персонал, който може да застраши безпристрастността. Персоналът (вътрешен и външен)
е задължен да съобщава за всяка ситуация, която може да създаде конфликт на интереси.
12. Органът за сертификация на продукти, като изцяло автономна част от фирмата за
сертификационни услуги „МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ” ООД – Велико Търново, се
финансира само от дейността си, няма приходи извън нея.
13. Периодично, но не по-малко от един път годишно Ръководството на „МАКОМ
СЕРТИФИЦИРАНЕ” ООД предоставя на Комитета по безпристрастност всички договори,
споразумения и допълнителни споразумения (анекси), кореспонденция с клиенти, както и
справка за предмета на извършената дейност на дружества – свързани лица със
собствениците за подлагане на анализ по отношение на риска за безпристрастността на
Органа за сертификация на продукти от взаимовръзките на дружеството.

08.12.2017 г.
гр. В. Търново
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