ДЕКЛАРАЦИЯ
относно ПОЛИТИКАТА за
безпристрастност

DEC1

Висшето ръководство на CSB Ltd. осъзнава важността от осигуряване на обективност в своята
работа и гарантира безпристрастност на сертификационния процес, като идентифицира и управлява
потенциалните конфликти на интереси.
В CSB Ltd. са създадени, утвърдени и се прилагат вътрешни регламенти, нормативи и правила в
съответствие с изискванията на ISO 17021-1:2015, като се спазват и всички допълнителни регулации,
свързани с процеса на сертификация на системи за управление, създадени от международни и/или
акредитиращи органи.
Ръководството на CSB Ltd. идентифицира, анализира и своевременно отстранява всички заплахи
за безпристрастността, произтичащи от:
 лични интереси - заплахи, произтичащи от личности или организации, действащи в свой интерес;
 самооценка - заплахи, произтичащи от лице или организация, извършващи преглед и оценяване
на собствената си работа;
 фамилиарност или свързаност – заплахи, произтичащи от лице или организация, намиращи се в
твърде близки взаимоотношения или основаващи се на предоверяване.
 заплашване – заплахи, произтичащи от реален или усещане за потенциален натиск или принуда
от настъпването на неблагоприятни последици.
Висшето ръководство на CSB Ltd. e ангажирано с осигуряване на безпристрастността на процеса
и дейностите по сертифициране на системи за управление, като определя, анализира и документира
всички възможни конфликти на интереси, които съществуват или биха могли да възникнат, в това число
и конфликти, произтичащи от неговите взаимоотношения.
Наличието на такива не поставя задължително СЕРТИФИЦИРАЩИЯТ ОРГАН в конфликт на
интереси. В случаите обаче, в които някакъв вид взаимоотношения създават заплаха за
безпристрастността, CSB Ltd. документира и премахва тази заплаха. В процеса на идентифициране и
оценка на всички реални и потенциални източници за конфликт на интереси, независимо дали
произтичат от самия СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН или са в резултат от действия на други лица, органи или
организации, ОССУ при CSB Ltd. e привлякъл за участие представители на всички заинтересовани от
сертификацията страни.
CSB Ltd. отчита с необходимата ангажираност факта, че взаимоотношенията, заплашващи
безпристрастността на организацията могат да са на основание собственост, ръководство, управление,
персонал, общи ресурси, финанси, договори, маркетинг, плащане на комисионна от продажба или друг вид
стимули за осигуряване на нови клиенти и пр., поради което:
Ръководството на CSB Ltd. декларира, че:
 ОССУ при CSB Ltd. няма да сертифицира свой клон/представителство или дъщерно дружество и
ще избягва всички заплахи за безпристрастността, произтичащи от подобни взаимоотношения;
 При никакви обстоятелства няма да сертифицира системата за управление на друг сертифициращ
орган относно осъществяваните от него сертификационни дейности;
 Не предлага и не извършва консултантска дейност по разработване и внедряване на каквито и
да било системи за управление, в т.ч. персоналът на CSB Ltd. не осъществява дейности като
член на СТМ, дейности по оценка на риска, разследване на инциденти и др.
 Не предлага и не извършва вътрешни одити на клиенти, които са сертифицирани или са в процес
на сертификация от ОССУ при CSB Ltd.;
 Органът по сертификация няма да сертифицира система за управление, за която е осигурил
вътрешни одити в рамките на минимум две години след края на тяхното приключване;
 Не сертифицира система за управление, за която клиент е получил консултации или вътрешни
одити, когато взаимоотношенията между консултантската организация и органа по
сертификация създават заплаха за безпристрастността на СЕРТИФИЦИРАЩИЯ ОРГАН.
 Не получава финансова подкрепа, различна от инвестираното в органа и от продажбите на своите
услуги;
 Не превъзлага сертификационни дейности на външни организации (аутсорсинг).
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Ръководството на „СИ ЕС БИ” няма да допусне по никакъв начин дейността на органа да се
рекламира или предлага като свързана с дейността на организация, предлагаща консултантски услуги за
системи за управление.
Ръководството на CSB Ltd. ще предприема незабавни коригиращи действия в случаите на
неподходящи твърдения от всяка консултантска организация, изказващи се или внушаваща, че
сертифицирането ще е по-лесно, просто, бързо или евтино ако се избере този СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН.
Ръководството на CSB Ltd., няма да заявява или внушава, че сертифицирането би било по-просто,
лесно, бързо или евтино ако бъдат използвани определени консултантски организации, защото това е
явен конфликт на интереси.
За да се гарантира, че няма конфликт на интереси CSB Ltd., не включва в одит или други
сертификационни действия, персонал оказвал консултантски услуги на системи за управление на
конкретен клиент, включително и този осигуряващ управленски капацитет, в рамките на две години след
въпросните действия.
Ръководството на CSB Ltd., ще предотврати всякаква форма на натиск от страна на други
сертифициращи организации върху сертификационния процес.
В случаите, когато друга сертифицираща организация откаже услуга на клиент, поискал същата
услуга от CSB Ltd., СЕРТИФИЦИРАЩИЯТ ОРГАН задължително ще разследва детайлно причините за
отказа, преди да предприеме каквито и да било последващи действия. Ръководството на CSB Ltd., няма да
допусне да бъде упражнен натиск, ако клиентът е в съответствие с изискванията на приложимите
документи и процедури.
Ръководството на CSB Ltd., няма да допусне външен натиск от други сертифициращи
организации, консултантски фирми, партньори, служители и/или лица свързани с клиент по време на
процеса на сертификация. Ако такъв опит бъде направен, ръководството ще приложи в действие
изискванията на ISO 17021-1:2015 и вътрешните си регламенти, нормативи и правила, за да го
преустанови.
Целият персонал на CSB Ltd., както вътрешен така и външен, както и действащите комисии, които
могат да въздействат върху сертификационните дейности, са длъжни да действат безпристрастно и да не
допускат комерсиален, финансов или друг вид натиск, който да компрометира безпристрастността.
Ръководството на CSB Ltd., гарантира, че няма да извършва преференциални услуги под никаква
форма.
Ръководството на CSB Ltd., изисква от своя персонал (вътрешен и външен), както и от членовете
на комисии да разкриват своевременно всяка ситуация, която им е известна и която може да представлява
за тях или ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИЯ конфликт на интереси.
Всички служители се задължават в своята работа да се ръководят от изискванията на ISO 170211:2015, акредитиращият орган и вътрешните регламенти, норми и правила на CSB Ltd..
В заключение, ръководството на CSB Ltd. ще предприема своевременно всички необходими
действия срещу всяка опасност, застрашаваща независимостта и безпристрастността му като
СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН.
Декларирана ангажираност на висшето ръководство на CSB Ltd.:
03 юли 2020 г.
гр. София

УПРАВИТЕЛ НА „СИ ЕС БИ“ ЕООД:
Емил ИЛИЕВ / П /
РЪКОВОДИТЕЛ НА ОССУ:
Силвия ИВАНОВА / П /
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