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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ 

 

Ръководството на ИКОНОМИКС-М ЕООД, декларира, че: 

а) Органът за контрол е независим от участващите страни. 

b) Органът за контрол в частта си като извършваш дейност като вид А няма да 

бъда ангажирани в никакви дейности, които могат да бъдат в конфликт с 

независимостта на преценката и добросъвестността ми по отношение на 

дейностите по контрола в областта на площадки за игра на открито и закрито.  

c) Органът за контрол и неговият персонал не са и няма да бъдат ангажирани в 

никакви дейности, които могат да бъдат в конфликт с независимостта на 

преценката им и с тяхната добросъвестност по отношение на дейностите им по 

контрола. Те не участват в проектирането, производството, доставката, 

инсталирането, закупуването, притежаването, използването или поддържането 

на контролираните обекти. 

d) Органът за контрол не е и няма да бъде част от юридическо лице, което 

участва в проектирането, производството, доставката, инсталирането, закупу-

ването, притежаването, използването или поддържането на контролираните 

обекти; 

e) Органът за контрол не е и няма да бъде свързан с отделно юридическо лице, 

участващо в проектирането, производството, доставката, инсталирането, 

закупуването, притежаването използването или поддържането на обектите на 

контрол по следните начини: 

• чрез обща собственост; 

• чрез лица, назначени от общ собственик в управителните съвети на 

организациите или техните еквиваленти; 

• чрез пряко докладване на едно и също високо ниво на управление. 

• чрез договорни ангажименти или други средства, които могат да влияят 

върху резултатите от контрола. 

 

 

РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАН ЗА КОНТРОЛ  

ПРИ ИКОНОМИКС-М ЕООД ДЕКЛАРИРА, ЧЕ: 

 

Основната цел на Органа за контрол при ИКОНОМИКС-М ЕООД е да 

създава доверие у всички заинтересовани страни и обществото, че дейността 

по контрол е в съответствие с основните принципи: безпристрастност, 

компетентност, отговорност, откритост, опазване на професионалната тайна и 

ангажираност при разглеждането на жалби и възражения. 

Органът за контрол при ИКОНОМИКС-М ЕООД осъзнава важността на 

безпристрастността при извършването на контрол, осигурява управлението на 

конфликтите на интереси и гарантира обективност при своите действия. 

Висшето ръководство на ИКОНОМИКС-М ЕООД е постоянно ангажирано да 

осигурява безпристрастност при всички дейности, свързани с контрола. 



 

В Орган за контрол при ИКОНОМИКС-М ЕООД се идентифицират, 

анализират и документират всички източници на потенциални конфликти на 

интереси, произтичащи от предстоящ контрол и от взаимовръзки със 

заинтересовани страни. Наличието на взаимовръзки не поставя задължително 

органът за контрол в конфликт на интереси. В случаите, когато някакъв вид 

взаимовръзки създават заплаха за безпристрастността, Органът за контрол 

документира и премахва или намалява тази заплаха. Информация за различни 

видове заплахи се предоставя на Висшето ръководство и по време на Прегледа 

на ръководството. Предоставената информация задължително съдържа всички 

забелязани потенциални източници на конфликт на интереси, независимо дали 

произтичат от самия орган за контрол или са в резултат от действия на други 

лица, органи или организации. В Орган за контрол при ИКОНОМИКС-М ЕООД се 

прилагат одобрени процедури, в съответствие с изискванията на БДС EN 

ISO/IEC 17020:2012, като се спазват и всички допълнителни изисквания, 

свързани с процеса на контрол, издадени от международни и/или 

акредитиращи организации. 

Органа за контрол при ИКОНОМИКС-М ЕООД идентифицира, анализира и 

управлява всички заплахи и рискове за безпристрастността, като: 

• заплахи произтичащи от лични интереси - личности или 

органи/организации, действащи в свой интерес; 

• заплахи произтичащи от самооценяване - лице или 

орган/организация, извършващи преглед на собствената си работа; 

• заплахи произтичащи от свързаност или фамилиарност - лице или 

орган/организация, твърде близки или довереници на друго лице, с което се 

омаловажава търсенето на доказателства при одита; 

• заплахи произтичащи от лице или организация, които имат 

усещането, че са открито или прикрито заплашвани; 

• заплахи, произтичащи от търговски, финансов или друг натиск. 

Орган за контрол при ИКОНОМИКС-М ЕООД взема под внимание факта, 

че взаимоотношенията заплашващи безпристрастността на организацията може 

да са на база собственост, ръководство, управление, персонал, споделени 

ресурси, финанси, договори, маркетинг и плащане на комисионна от продажба 

или друг вид стимул за осигуряване на нови клиенти и др.  

Орган за контрол при ИКОНОМИКС-М ЕООД декларира, че: 

• Няма да извършва контрол на обекти на които е предоставял 

консултантски услуги; 

• Осигурява безпристрастното действие на своя вътрешен и външен 

персонал и следи и анализира всяка ситуация, която може да създаде конфликт 

на интереси за този персонал или за органа за контрол; 

• Не получава финансова подкрепа, различна от инвестираното в 

органа и от продажбата на своите услуги; 

• Редовно оценява своите финанси, за да гарантира, че не е 

компрометиран от търговски, финансов или друг натиск. 

Органът за контрол при ИКОНОМИКС-М ЕООД ще предприема незабавни 

действия в случаите на неподходящи твърдения от всяка организация, 

твърдяща или внушаваща, че контролът ще е по-лесен, прост, бърз или евтин 

ако се избере този орган за контрол орган. 

Органът за контрол при ИКОНОМИКС-М ЕООД не включва в екипи за 

контрол за конкретен клиент, лица които са участвали в проектирането, 

производството, доставката, инсталирането, закупуването, притежаването, 

използването или поддържането на обектите на контрол. 

Органът за контрол при ИКОНОМИКС-М ЕООД няма да допуска каквато и 

да е форма на натиск от страна на други организации по отношение на процеса 

на контрол.  



 

Органът за контрол при ИКОНОМИКС-М ЕООД няма да допуска външен 

натиск от други организации, от партньори, от персонала и/ или лица свързани 

с организацията по време на процеса на контрол. 

Целият персонал вътрешен и външен, който би могъл да въздейства 

върху процеса на контрол е декларирал, че всичките техни действия при 

изпълнението на конкретни задачи ще бъдат безпристрастни, без да допускат 

финансов, търговски или какъвто и да било друг натиск да компрометира 

тяхната безпристрастност.  

Органът за контрол при ИКОНОМИКС-М ЕООД изисква от своя персонал 

(вътрешен и външен), своевременно да информират за всяка възникнала 

ситуация, която им е известна и която може да представлява конфликт на 

интереси за тях или за органа за контрол. 

С тази декларация ръководството на Орган за контрол при ИКОНОМИКС-

М ЕООД се ангажира винаги да гарантира обективността на своите действия 

при извършването на контрол и потвърждава важността на безпристрастността 

при извършването на дейностите по контрол, като предприема мерки за 

управлението на конфликти на интереси, за да не бъде застрашена 

независимостта и безпристрастността. 

Ръководството на Органът за контрол при ИКОНОМИКС-М ЕООД 

декларира, че ще осигурява обективен и безпристрастен процес на контрол, 

без да се съобразява с каквито и да е интереси. 
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