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ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА  А  

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  БУРГАС 

 

Д Е К Л А РА Ц И Я   ЗА   Н Е З А В И С И М О СТ 

 

             В качеството си на Директор на РЗИ – Бургас декларирам: 

● Органът за контрол от вида А към Регионална здравна инспекция – Бургас е 

самостоятелно структурно звено, обособено като независима функционална единица.  

● Ръководителят на ОКА е пряко подчинен на Директора на РЗИ. 

● Ще поддържам статута на Органа за контрол от вида А. 

● ОКА към РЗИ – Бургас има пълна самостоятелност при извършване на контрол, 

измервания, регистриране на резултатите и издаване на сертификат. 

● Персоналът на ОКА не е подложен на никакъв търговски, финансов или 

административен натиск, който би повлиял върху резултатите от контрола. 

 В качеството си на Ръководител на Органа за контрол декларирам: 

● Не се допуска влияние на външни за ОКА лица и организации върху резултатите от 

контрола. 

● Отговорност за достоверността на получените резултати и издаваните сертификати носи 

изцяло персоналът на ОКА. Персоналът гарантира спазване на търговска и професионална 

тайна за цялата информация, получена при извършване на контрол. 

● ОКА и персоналът не са производител, доставчик, купувач, собственик, потребител или 

лице, което поддържа обекти, които се контролират, нито е упълномощен представител на 

някои от тези страни. 

● Персоналът на ОКА при РЗИ-Бургас не е ангажиран с дейности, които могат да 

застрашат доверието в него, независимостта на неговите преценки и безупречността във 

връзка с извършваните дейности в областта на контрол и измерване. 

● Всички заинтересовани страни имат достъп до услугите на ОКА без затрудняващи 

условия от финансов или друг характер. Всички процедури в работата на ОКА се прилагат 

без дискриминация. 
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