
 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 
                            

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

ЗА  НЕЗАВИСИМОСТ 

 
 

 
 Декларирам, че Орган за контрол от вида С „ОРИОН 5 - ЛАБ“ е обособено и независимо 
звено в структурата от „ОРИОН 5 – ВАТРАЧКИ И СИНОВЕ“ ООД – гр. София, и като такъв има пълна 
самостоятелност при извършване на контролна дейност, регистриране на резултатите, издаване 
на протоколи от контрола по параметри и сертификати за оценка на съответствието с 
нормативните изисквания. 
             В качеството си на управител на „ОРИОН 5 – ВАТРАЧКИ И СИНОВЕ“ ООД, декларирам, че: 
Персоналът на Органа за контрол не е ангажиран в никакви дейности, които биха могли да 
поставят под съмнение доверието в безпристрастността и независимостта на тяхната преценка 
в процеса на контрол. 
             Персоналът на Органа за контрол не участва в проектирането, производството, 
доставката, инсталирането, обслужването и поддръжката на обектите подлежащи на контрол. 

Органът за контрол и неговият персонал не са подложени на какъвто и да било търговски, 
финансов или друг натиск, който би могъл да повлияе на техническите преценки за 
контролираните обекти. 
 Не се допуска влияние на външни за ОК лица и организации върху резултатите от 
контрола. 

„ОРИОН 5 - ЛАБ“ не се ангажира с дейности, които биха могли да застрашат доверието и 
независимостта на преценките, както и безупречността в изпълняваните дейности в областта на 
контрол. 
 Възнаграждението на персонала, ангажиран с контролна дейност не е обвързано с броя 
на проведените изпитвания или резултатите от контрола. 
             Отговорността на достоверността на получените резултати от контрола и издадените 
протоколи носят инспекторите провеждащи контрола по параметри. 
             Ръководителят на Органа за контрол е пряко подчинен на Управителя на дружеството и 
като такъв подписва издадените сертификати за контрол и носи цялата отговорност за дейността 
на Органа за контрол. 
В качеството си на управител на няма да оказвам търговски, финансови и други подобни 
въздействия на персонала на Органа за контрол от вида С „ОРИОН 5 - ЛАБ“ при „ОРИОН 5 – 
ВАТРАЧКИ И СИНОВЕ“ ООД, които могат да повлияят върху професионалните оценки на 
контролираните обекти. 
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