
ПОЛИТИКА И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ НА
ВЕРИФИКАЦИОННИЯ ОРГАН

Като част от „Джи Ем Ай Верифай" ЕООД, висшето ръководство на ВО базира 
политиката си по извършване на верификация на докладите на операторите, 
участващи в ЕСТЕ, като се стреми към:

Повишаване на доверието на клиентите в качеството на предоставяните 
верификационни услуги;

❖  Удовлетворяване на изискванията за извършване на верификация при 
прилагане на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови 
газове, съгласно НАРЕДБАТА за условията, реда и начина за изготвяне на 
докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на 
авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови 
участници, (обн., ДВ, бр. 75 от 9.09.2014 г.,), Регламент (ЕС) на Комисията 
№600/2012 от 21 юни 2012 година относно проверката на докладите за емисии 
на парникови газове и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията 
на проверяващи органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, Делегиран Регламент (ЕС) 2019/331 и др. приложими 
изисквания.

❖  Потвърждаване съответствието на дейността на операторите на 
инсталациите с издаденото Разрешително за емисии на парникови газове (РПГ), 
утвърдения План за мониторинг (ПМ) и потвърждаване, че дейностите, свързани 
с мониторинга и докладването на емисиите се извършват последователно и 
контролирано.

❖  ВО отчита първостепенното значение на взаимноизгодната съвместна работа 
с всички заинтересовани страни за постигането на тези цели. ВО ще предприема 
всички необходими мерки за утвърждаването на системата по качество на ВО 
като средство за повишаване на доверието на държавните институции и 
контролни органи в операторите на инсталации.

❖  По този начин ОВ ще работи за непрекъснатото утвърждаване на името на 
„Джи Ем Ай Верифай" ЕООД като лидер в пазара на услугите свързани с 
верификация на докладите на операторите на инсталации, участващи в схемата 
за търговия с квоти за емисии на парникови газове в България.

❖  При изпълнение на процедурите за верификация, ВО по никакъв начин няма 
да действа дискриминиращо или по начин, ограничаващ или възпрепятстващ 
достъпа на кандидатстващите за предоставяне на услугата.

❖  Достъпът до верификационни услуги в декларирания обхват на действие на 
ВО не зависи по никакъв начин от финансови условия, численост на персонала 
и членство в асоциация или група.
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София Ненова, Ръководител ВО


