ДЕК 03

ДЕКЛАРАЦИЯ
на висшето ръководство на Дружеството
за осигуряване на безпристрастност и независимост на Органа за контрол от
вид С
Висшето ръковоство на Органа за контрол от вида С при "ВЕСТА-17" EООД декларира,
че:
1. Осъзнава колко е важно дейностите по контрола да се извършват по
безпристрастен начин като осигурява ефикасен контрол върху конфликтите на интереси
и гарантира обективност при контрола.
2. Органът за контрол и неговият персонал гарантират конфиденциалност и
дискретност.
3. Органът за контрол работи компетентно, ангажирано и цялостно, без да се
влияе от обема, сложността и разходите по контрола.
4. Органът за контрол и неговият персонал, който е отговорен за извършване на
контрола не са разработчици, производители, доставчици, монтажници, купувачи,
собственици, потребители или лица, които поддържат обектите които се контролират,
нито пък са упълномощени представители на някоя от тези страни.
5. Персоналът подписва декларация ДЕК 08 за безпристрастност, независимост,
неподкупност и конфиденциалност, като част от документацията от контрол на всеки
обект.
6. Органът за контрол и неговият персонал не са подложени на никакъв служебен,
финансов или друг натиск, който може да повлияе на безпристрастността. Персоналът е
задължен да съобщава за всяка ситуация която поставя в риск обективната преценка.
7. Възнаграждението на персонала не зависи от получените резултати от
контрола.
8. Всички заинтересовани страни имат равен достъп до услугите на органа за
контрол, без каквито и да е затрудняващи, финансови или други условия. Процедурите,
съгласно които органът функционира се прилагат без дискриминация по етнически,
политически и други признаци.
9. Органът за контрол изпълнява всички дейности, спазвайки изисквания за
конфиденциалност, и не се ангажира с дейности, които могат да застрашат доверието на
клиентите към органа за контрол относно безпристрастността, обективността и
независимостта на преценката му при извършването на контрола.
10. При поява на конфликт на интереси или риск безпристрастността да бъде
застрашена по какъвто и да е начин, ръководството на ОКС се информира, за да се
предприемат своевременни коригиращи и превантивни действия.
11. ОКС отказва да предоставя контролни услуги във всички случаи при
установяване на най-малък риск от наличие на взаимовръзка, която може да застраши
безпристрастността.
12. ОКС декларира, че няма да извършва преференциално обслужване под
никаква форма.
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