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ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ
НА ОРГАНА ЗА КОНТРОЛ

Управителят на “МОБИЛ ЛАБ” ООД гр. Русе декларира, че гарантира пълната
безпристрастност и независимост на обособения Орган за контрол “МОБИЛ ЛАБ РУСЕ”, в рамките и обхвата на декларираната му компетентност.
Ръководството гарантира, че Органът за контрол “МОБИЛ ЛАБ - РУСЕ” и
персоналът му не са подложени на вътрешен и външен комерсиален, финансов или друг
натиск, който би могъл да повлияе негативно върху качеството и достоверността на
извършваните контролни дейности.
Персоналът на Органа за контрол изпълнява всички дейности съвестно, при строго
съблюдаване на конфиденциалността и независимостта.
Органа за контрол поема отговорността пред клиентите си за причинени щети от
доказани по законов ред грешни или неверни резултати съгласно застрахователната полица,
която се подновява след изтичането й.
Ръководството гарантира, че Органът за контрол “МОБИЛ ЛАБ - РУСЕ” е
независим от участващите страни при контрол на обектите.
Органът за контрол “МОБИЛ ЛАБ - РУСЕ” не е част от юридическо лице, което
участва в проектиране, производство, доставка, инсталиране, ремонт, притежаването
поддръжка и на контролираните обекти от Органа за контрол “МОБИЛ ЛАБ - РУСЕ” по
следните начини:
- чрез обща собственост, освен когато собствениците нямат възможност да
влияят върху резултатите от контрола
- чрез лица назначени, от общ собственик в управителни съвети на фирми или
техни еквиваленти, освен когото те изпълняват функции, които нямат
влияние върху резултатите от контрола
- чрез пряко докладване на едно и също високо ниво на управление, освен
когато това не може да повлияе на резултатите от контрола
- чрез договорни ангажименти или други средства, които могат да влияят
върху резултатите от контрола
На всички заинтересовани страни се предоставя свободен достъп до услугите на
ОК . Не съществуват каквито и да било затрудняващи финансови или други условия по
отношение на предоставяните от ОК услуги. Процедурите, по които ОК функционира,
ще бъдат прилагани без дискриминация към клиентите.
Декларираме, че няма да оказваме влияние върху контролните дейности
извършвани в ОК, както и върху резултатите от контрола.
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