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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

от инж. Стойно Рогачев 
 

Управител на „АЕРО КОНТРОЛ” ЕООД 
 
 

Декларирам, че Органа за контрол „АЕРО КОНТРОЛ” от вида С - е структура във фирма „АЕРО 
КОНТРОЛ” ЕООД с три структурни звена с главна цел на Системата за управление 
безпристрастността. За постигане целите на Системата за управление Органа за контрол е 
разработил и внедрил ,,Програма за овладяване на рисковете за безпристрастност и независимост 
и възможности за подобрение“ при контрол на обектите и при изпълнение на процесите. 
В качеството си на Управител няма да ограничавам правата на инспекторите да извършват 
количествена и качествена оценка на риска за безпристрастност. Ангажирам се да съдействам на 
техническите ръководители на структурните звена, на отговорника по качество и Ръководителя на 
Органа за контрол за приобщаване на представителите на Възложители с тяхно становище по 
ограничаване на възникнал риск или разрешаване на възникнал конфликт на интереси. 
Органът за контрол може да осигури правилно разпределение на отговорностите и правомощията 
във връзка с предлаганите услуги за контрол чрез документираните процедури и организационни 
мерки. 
Персоналът на Органът за контрол с трите структурни звена, участващ в контролната дейност 
разграничава своите отговорности чрез подписване на Декларации за неучастие в проектирането 
/разработването, производството, доставката, монтажа, експлоатацията или поддръжката на 
контролирания обект. Няма да допусна лица или външни организации да влияят върху дейността 
на Органа за контрол и резултатите от контрола. 
Въздържам се да оказвам търговски, финансови и други подобни въздействия на персонала на 
Органа за Контрол, които могат да повлияят негативно върху професионалните оценки и 
резултатите от проведения контрол на контролираните обекти. 
Заплащането на инспекторите, отговорни за контрола не зависи в никакъв случай от броя на 
контролираните обекти, както и от резултатите от контрола. 
Ръководството на „АЕРО КОНТРОЛ” ЕООД, Ръководителят на Органа за контрол и инспекторите 
се задължават да изпълняват въведената Система за управление и да подържат критериите на БДС 
EN ISO/IEC 17020:2012 и ILAC P15:05/2020. 
Ръководството на Органа за контрол съвместно с Управителя на „АЕРО КОНТРОЛ“ осигуряват 
необходимите ресурси за управление на риска за безпристрастността  и независимостта. 
Отговорността за спазването на нормативните документи, изискванията на акредитиращия орган 
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за резултатите  от контрола и оценяването на съответствието на контролираните обекти е на 
персонала и неговия ръководител. 
Отговорността за изпълнението на Програмата за овладяване на рисковете и тяхното управление и 
конфиденциалността в процеса на взаимодействие с клиентите е на Техническите ръководители на 
структурните звена, Отговорника по качество и Ръководителя на Органа за контрол. 
Контрола върху управлението на риска за безпристрастността и възможностите за подобрение ще 
управлявам лично по време на годишния Преглед от ръководството. 

 
 

Дата: 01.07.2021г.                                                                       Управител:     

           / инж. С. Рогачев / 
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