ПОЛИТИКА на ОССУ
„СИ ЕС БИ” ЕООД е българско дружеството - юридическо лице със седалище и адрес
на управление:  1612, гр. София, бул. Цар Борис III №7, вх. А, ет. 8, офис 10 (Бизнес център
БАЛКАН). Към него е сформиран Орган за сертификация на системи за управление / ОССУ/,
който осъществява своята сертификационна дейност на територията на цялата страна.
Спазвайки принципите за компетентност и безпристрастност, ОССУ към CSB Ltd.
гарантира на своите клиенти коректно партньорство в сферата на сертификационните
услуги по поддържаните схеми за сертификация.
Като български орган за сертификация, наложил се на пазара на сертификационните
услуги, залага на високата компетентност, изключителен професионализъм и богат
практически опит на своите служители, одитори и експерти, за да може да предложи
сертифициране, което вдъхва доверие.
Основните принципи, които следва в своята политика са:


Ясни, прозрачни и утвърдени правила и процедури за сертификация на системи за
управление.



Равнопоставена финансова политика към всички клиенти;



Поддържане на екип от компетентен персонал за извършване на своите услуги;



Изграждане на доверие в процеса на сертификация;



Осигуряване на обществено достъпна информация чрез своята интернет страница
относно процесите на одит, процесите на предоставяне, отказване, поддържане,
подновяване, временно прекратяване, възстановяване или отнемане на
сертификация, или разширяване или ограничаване на обхвата на сертификация;



Опазване на професионалната тайна на своите клиенти;



Гарантиране на безпристрастност и конфиденциалност на всички етапи от своята
дейност по сертификация и поддържане на сертификация;



Носене на юридическа отговорност за всички взети сертификационни решения;



Предоставяне на информация за статута на сертификация, при спазване на
договорените с клиентите процедури за конфиденциалност и опазване на
професионалната тайна.



Ефективно, обективно и в срок произнасяне по постъпилите жалби и възражения;



Спазване на всички приложими стандарти, регламенти и изисквания на
регулаторните органи по предоставяне на акредитация за системи за управление;



Поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление в съответствие
на ISO 17021-1;



Анализиране на рисковете и своевременно предприемане на действия по тяхното
управление.
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