ПРЕДВАРИТЕЛЕН
ИНФОРМАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР
(PRELIMINARY INFORMATION FORM)



Относно:

СЕРТИФИКАЦИЯ





ПРЕХОД

Организация:

PIF

ПРОМЯНА НА ОБХВАТ

ЕИК:

 По регистрация:
 За кореспонденция:
www:
Ръководител:
За комуникация:

@



Лице за контакти:
За комуникация:

Длъжност:
@



Стандарт(и) по които желаем провеждане на сертификационен одит:

 ISO 9001:2015

 ISO 14001:2015

 ISO 45001:2018

 ISO 27001:2017

 ISO 39001:2012

 ………………..

Обхват на сертификация (дейности, обхванати от сертификацията):
…

Персонал, обхванат от системата (бр.) ОБЩО:

Персонал на непълен работен ден (бр.)

Временен /сезонен/ персонал (бр.)

Неквалифициран персонал (бр.)

Изпълнители и персонал на подизпълнители под
контрол на Вашата организация (бр.)

Персонал, работещ на обекти на други
организации/лица (бр.)

Моля посочете разпределението на персонала по длъжности (или приложете файл с информация за разпределението):
Длъжност ___ (бр.):

Длъжност ___ (бр.):

Длъжност ___ (бр.):

Длъжност ___ (бр.):

Длъжност ___ (бр.):

Длъжност ___ (бр.):

В организацията работи ли се на смени?
Работно време по смени:

Iва

00:00 – 00:00

Офиси и работни площадки (бр.) ОБЩО:

 Да
IIра

 Не
00:00 – 00:00

Постоянни:

IIIта

00:00 – 00:00

Временни:

Площадки на други организации, на които се
осъществяват дейностите от обхвата:

Вид и местоположение на работните площадки, в т.ч. и виртуални (on line среда):
Постоянни:

Адрес

Дейност

Персонал

Адрес

Дейност

Персонал

1.
2.
Временни:

1.
2.
При наличие на площадки с еднотипни дейности, желаете ли провеждането на одит на всяка
една площадка
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Разрешителни, регистрационни или лицензионни изисквания: (ако “да”, моля опишете
издадените документи от съответните регулаторни органи- лицензии, решения, удостоверения,
сертификати и др.)

 ДА

 НЕ

Процеси, възложени на външни изпълнители (outsourcing): (ако “да”, моля опишете)

 ДА

 НЕ

 ДА

 НЕ

…

Технически ресурси с високо ниво на автоматизация: (ако “да”, моля опишете)
…

Моля, посочете основни приложими нормативни актове, свързани с Вашата дейност:
…
Наличие на информационни и комуникационни технологии, позволяващи извършването на
дистанционни одитни дейности /преглед на документи, видеосрещи и видеоразговори, наблюдение и записи на
ресурси и процеси, екранни снимки и др./
Моля опишете: ...

Предпочитан месец /период/ за провеждане на одит:
Предишни и настоящи сертификации в организацията:
Стандарт:

 ISO 9001

 ISO 14001

 OHSAS 18001

 ISO 27001

 ДА

 НЕ

 ISO 45001



Валидност:
Сертифициращ орган:

От къде научихте за CSB като сертификационна организация:
 Клиенти

 Партньори

 Консултанти

 Интернет

 Друго

Моля посочете:
Използвахте ли консултант при разработване на системата:

 ДА

 НЕ

Моля посочете Организация /консултант:

Моля, попълнете при Сертификация по ISO 9001:2015
Неприложими изисквания от посочените клаузи на ISO 9001:2015


7.1.5 Ресурси за наблюдение и измерване



8.3 Проектиране и разработване на продукти



8.4 Управление на процеси , продукти и услуги от външни доставчици



8.5.3 Собственост, принадлежаща на клиенти или външни доставчици



8.5.5 Дейности след доставка /гаранции, поддръжка, рециклиране и др.

 ДА

 НЕ

Моля, попълнете при Сертификация по ISO 45001:2018
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Идентифицираните рискове за ЗБР в обхвата на сертификация са свързани със:


Физични опасности



Психологични опасности



Химични опасности



Механични опасности



Психосоциални



От движението на енергията



Електрически опасности



Биологични опасности



други



Вредни условия на труд: (моля опишете)



Специфични условия на труд: (моля опишете)



Използване на опасни суровини, материали и др.

Наличие на съдебни производства, свързани с условията за ЗБР:

 ДА

 НЕ

Проведени одити/проверки от държавни и др. контролни органи, свързани с условията за ЗБР:

 ДА

 НЕ

Брой трудови злополуки и професионални заболявания за последните 12 месеца:

Моля, попълнете при Сертификация по ISO 14001:2015
Компоненти и аспекти на околната среда, в рамките на обхвата на сертификация:


Емисии във въздуха





Използване на природни ресурси, суровини, енергия



Енергийни емисии топлина, светлина, йонизиращи лъчения, вибрации и шум



Генериране на отпадъци (моля, опишете):



Използване на пространство - специфика на работните площадки (моля, опишете):



Други:



Замърсявания на почвата

Заустване на води

Моля, попълнете при Сертификация по ISO 39001:2012
Системата за движение по пътищата* преобладаващо се използва за:


Отиване и връщане от работа и изпълнение на служебни
задължения от персонала



Превоз на товари или пътници със собствен транспорт или
транспорт на външни организации



Дейности, свързани с генерирането на трафик от или
към местоположението/площадките на Вашата
организация



Предоставянето на продукти или услуги за системата за
движение по пътищата /управление, проектиране, изграждане и
поддържане, производство, медицинска помощ и др./

*Система за движение по пътищата - пътищата, превозните средства, системата за спешна медицинска помощ и участниците в движението, както и
взаимодействието между тях

Лицензии за превоз на товари:

........ бр.

Лицензии за превоз на пътници:

........ бр.

Общ брой пътни превозни средства /леки, товарни, строителна техника и др/:

........ бр.

Организацията извършва ли превоз на опасни товари

 ДА

 НЕ

 ДА

 НЕ

Ако „ДА“, моля посочете: .................................
Неприложими изисквания на ISO 39001:2012
Ако „ДА“, моля посочете: .................................

Сертификация по ISO 27001:2017
При Заявка за сертификация на система за управление на сигурността на информацията, следва да
предоставите допълнителна информация, за която ще получите отделен въпросник!
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Моля, попълнете при Сертификация на ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА
Степен на интегрираност на Системата (при повече от един стандарт):

 Пълна

 Частична

 N/A

Интегрирани процеси на системата:

 ДА

 НЕ

Интегриран подход в отговорностите на управлението:

 ДА

 НЕ

Отговорникът на системите отговаря за всички стандарти:

 ДА

 НЕ

Служителите на организацията могат да отговарят на въпроси, касаещи повече от един стандарт:

 ДА

 НЕ

Интегриран подход към планиране и провеждане на Вътрешен одит:

 ДА

 НЕ

Интегриран подход към планиране и провеждане на Преглед от ръководството:

 ДА

 НЕ

Интегриран подход към Политиката и целите:

 ДА

 НЕ

Интегриран подход към Механизмите за подобряване:

 ДА

 НЕ

Интегриран подход към Управление на риска:

 ДА

 НЕ

Обща документация:

Допълнителна информация:

 ДА

 НЕ

…

Попълнил формуляра:
/име, фамилия, длъжност/

Дата:

Настоящият формуляр се разглежда като запитване за оферта за сертификационни услуги.
Предоставените данни ще бъдат използвани само за целите на изготвяне на офертата и планиране на одитите.
Прилагането на допълнителна информация за организацията и управлението на процесите ще способства за
адекватността на финансово предложение и ефикасното управление на сертификационните процеси.
Моля, изпратете попълнения формуляр на marketing@csb-cert.com;

за контакти: 02/869 12 32; +359 888 831 255

„СИ ЕС БИ“ ЕООД Ви благодари за отделеното време!
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