ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ

С цел осигуряване на безпристрастност и независимост при изпълнение на функциите, като
орган по сертификация и орган по оценяване на съответствието на „Сертификация” при НИИС ЕООД
към ДКК ЕАД
Висшето ръководство ДЕКЛАРИРА:
Своята ненамеса при организирането, провеждането и взимането на решение относно
предоставяне, поддържане, разширяване, прекратяване, отнемане или ограничаване обхвата на
сертификацията. Органа по сертификация има създадени и внедрени процедури, които са в пълно
съответствие с изискванията на стандартите БДС EN ISO/IEC 17021-1 и БДС EN ISO/IEC 17065;
Съдействие за недопускане на натиск от страна на външни лица или организации по отношение
на извършваните от дружеството дейности - като орган по сертификация и орган по оценяване на
съответствието. Дружеството е анализирало и документирало потенциалния конфликт на интереси,
произтичащи от предвидената сертификация, включително и всички конфликти, произтичащи от
неговите взаимовръзки. Създаден и действащ е комитет за запазване на безпристрастността към
Ръководителя на органа;
Недопускане на всякакъв финансов, търговски или друг натиск върху персонала, както от страна
на клиенти, така и от ръководството, който може да повлияе на дейността на дружеството - като орган по
сертификация и орган по оценяване на съответствието на строителни продукти;
Изключване на всякаква ангажираност и изпълнение на дейности, които могат да застрашат
доверието в независимостта на преценките на дружеството и обективността на процеса на сертификация.
Органът по сертификация не осъществява консултантска дейност по разработка и внедряване на
каквито и да било системи за управление, които ще сертифицира;
Всички служители спазват правилата за безпристрастност при изпълнение на процедурите по
сертификация и оценка;
Органът по сертификация няма да сертифицира друг орган по сертификация за неговите
дейности, свързани със сертификация на системи за управление;
Недопускане на внушение, че сертификацията ще бъде по-проста, по-бърза или по-евтина, ако
бъде използвана конкретна консултантска организация по сертификация;
Органът не предлага и не извършва вътрешни одити на своите сертифицирани клиенти;
Ръководството гарантира, че всички служители работят в съответствие с изискванията на
стандартите БДС EN ISO/IEC 17021-1 и БДС EN ISO/IEC 17065;
Ръководството на „Сертификация” при НИИС ЕООД предприема необходими мерки, когато
неговата безпристрастност е застрашена от действията на други лица, органи или организации.
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