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ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО 

БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ 
 

 

Мисия 
 

Да подкрепяме икономическите 

оператори чрез специализираните ни  услуги  

да повишават своята ефективност, 

безопасност и качество на продуктите си. 

Да подпомогнем нашите клиенти 

ефективно да  овладяват и управляват риска 
в своите бизнес процеси чрез нашите 
експертни услуги в качеството си на трета 

независима страна. 

Да предлагаме  независими услуги, които 

ще придадат значителна добавена стойност 
към дейностите на клиентите ни и ще им 
осигурят устойчивост на бизнеса. 

Да допринесем за устойчивото развитие на  

икономиката чрез услуги и иновации, което 
предлага на обществото дългосрочна и по-
справедлива перспектива. 

Да инвестираме в продължаващо и 

надграждащо развитие на човешкия капитал 
на фирмата, в лицето на експертните ни 
служители, като ключов фактор за устойчиво 
развитие на бизнеса ни.  

 

 

Визия 
 

Да бъдем отговорен и иновативен лидер в 

областта на оценяване на съответствието 

както на местния, така и на чуждия пазар.  

Да следваме принципите на глобалната 

дигитализация - използване на цифрови  

технологии с грижа за околната среда, като 

създаваме надеждна, последователна, 

пълна, навременна и достъпна информация в 

цялостната организация на процесите ни.  

Да водим политика за стимулиране на 

иновациите и използване на „зелени“ 

технологии.  

Да предоставяме възможност на нашите 

служители да се реализират  на безопасно и 
приобщаващо работно място, където всеки 
получава справедливост и уважение.  

Да следваме корпоративната си  стратегия 

основана на принципа на отговорния 
успех - ръст на приходите, съчетан с 

безкомпромисни изисквания при 
изпълнение на дейността.  
 

 

Бизнес принципи и ценности 
 

Лоялната конкуренция е основен 

елемент за развитието на фирмената дейност 
на ЦИЕС ЕООД. Компанията не предприема 
действия противоречащи на свободната и 
честна конкуренция. 

Прозрачни, публични, общодостъпни 
процедури и схеми за оценяване на 

съответствието в областта на регулирания и 
доброволния пазар и ненакърняващи    
интересите на  обществото за свободно 
движение на стоки. 

Безпристрастността и независимостта 

са основни принципи при извършването на 
дейностите по оценяване на съответствието. 

Личен подход и внимание към нашите 

служители и клиенти.  

Действия, фокусирани върху грижата за 

околната среда и здравето на човека. 


