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                              ДO ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ 

З А Я В Л Е Н И Е 
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (ОССУ) 

(Уникален идентификатор на административната услуга - 716)

В съответствие с критериите на БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 , ние заявяваме:

 Акредитация  Преакредитация

 Разширяване на акредитацията  До 35%  Над 35%

 В нова област (офис/помещение, виртуални местонахождения*)

Рег. № на валиден сертификат: № на заповед - приложение към сертификата

 Наименование/идентификация на Органа за сертификация на продукти:

 при

(наименование на юридическото лице)

 Адрес/и на офисите, за които се заявява акредитация:

Населено място жк./ул./бул.

П.К тел. (вкл. код на населеното място): e-mail:

Виртуални местонахождения*, за които се заявява акредитация (ако има такива): 

(изброяват се всички офиси и виртуални местонахождения, за които се заявява акредитация)

Обхват на акредитация спрямо приложимите стандарти за сертификация на системи за управление. 
(посочва се само обхвата, за който кандидата кандидатства в съответните по долу представени таблици, като при 
заявяване на повече от един офис, е необходимо  ясно  да бъде даден обхвата за всеки офис  по отделно) 

Сертификация на системи за управление на 

(качеството, околната среда, здравословни и безопасни  условия на труд)  съгласно

(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) за следния обхват (Съгласно IAF ID 1:2014): 

IAF КОД ОПИСАНИЕ NACE КОД

1 2 3

+ -
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Сертификация на системи за управление на безопасността на храните съгласно ISO 22000:2018 за следният 
обхват (Съгласно Таблица A.1 на Анекс A от  ISO/TS 22003): 

Клъстър Категория Подкатегория

Земеделие  A Животновъдство  A I Отглеждане на  продуктивни животни за месо, мляко, 
яйца, мед

 A II Отглеждане на риба и морски дарове

 B Отглеждане на 
растения  B I Отглеждане на растения различни от зърнени храни и 

бобови култури

 B II Отглеждане на зърнени храни и бобови култури

Производство на 
храни и фуражи  C Производство на 

храни  C I Производство на нетрайни продукти от животински 
произход

 C II Производство на нетрайни продукти от растителен 
произход

 C III Производство на нетрайни животински и растителни 
продукти  (смесени продукти)

 C IV Производство на продукти, трайни при обичайни условия

 D Производство на 
фуражи за животни  D I Производство на фуражи

 D II Производството на храни за домашни любимци

Кетъринг  E Кетъринг

Търговия на едро, 
транспорт и 
съхранение

 F Дистрибуция  F I Търговия на дребно / Търговия на едро

 F II Брокери на храни/ търговия

 G
Предоставяне на 
транспортни и 
складови услуги

 G I Осигуряване на услуги за транспорт и съхранение на 
нетрайни храни и фуражи

 G II Осигуряване на услуги за транспорт и съхранение за 
храни и фуражи, стабилни при стайна температура

Спомагателни 
услуги  H Услуги    

 I Производство на опаковки за храни и опаковъчни материали

 J Производство на оборудване

(Био) Химикали  K Производство на (Био) Химикали

**Дава се само заявения обхват 
  
Сертификация на системи за управление на информационна сигурност съгласно ISO/IEC 27001:2017 
(без посочване на кодове) 
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Сертификация на системи за управление на енергията съгласно ISO 50001:2018 за следния обхват: 
 

№ Техническа 
област 

IAF 
код NACE rev.2 Описание на икономическите сектори/ дейности, 

съгласно IAF ID 1
1 Промишленост -

лека до средна 
 3 10, 11, 12 Хранителни продукти, напитки и тютюн

 4 13, 14 Текстил и текстилни продукти

 5 15 Кожи и кожени продукти

 6 16 Дърво и дървесни продукти

 7 17.2 Хартиени продукти

 9 18 Печатници

 14 22 Каучукови и пластмасови продукти

 19 26, 33.13, 33.14, 95.1 Електрическо оборудване

 23 31, 32, 33.19 Производство некласифицирано другаде

 24 38.3 Рециклиране

 27 36 Водоснабдяване

 30 56 Ресторанти

 39 37, 38.1,  38.2, 39 Други социални услуги

2 Промишленост  -
Тежка  7 17.1 Целулоза, хартия 

 10 19 Производство на кокс и рафинирани петролни продукти

 11 24.46, 20.13 Ядрено гориво

 12 20, изкл.  20.13 Химикали, химически продукти и влакна

 13 21 Фармацевтични продукти

 15 23, изкл.  23.5 и 23.6 Неметални неорганични продукти

 16 23.5, 23.6 Бетон, цимент, вар, хоросан и т.н.

 17 24 изкл. 24.46, 25 изкл.  
25.4, 33.11 Основни метали и метални продукти

 18 25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2 Машини и оборудване

 19 27 Оптично оборудване

 20 30.1, 33.15 Корабостроене

 21 30.3, 33.16 Аерокосмическа промишленост

 22 29, 30.2, 30.9, 33.17  Друго транспортно оборудване

 28 41,42,43 Строителство

3 Сгради  8 58.1, 59.2 Издателства

 29 45, 46, 47, 95.2 Търговия на едро и дребно; ремонт на моторни превозни 
средства, мотоциклети и лични и домакински стоки

 30 55 Хотели 

 32 64, 65, 66, 68, 77 Финансово посредничество, недвижимо имущество, 
отдаване под наем

 34 71,  74 Инженерингови услуги

 35 69, 70, 73, 74.3, 78, 80, 
81, 82 Други услуги

 39 59.1, 60, 63.9, 79, 90, 91, 
92, 93, 94, 96 Други социални услуги

4 Комплекси от 
Сгради  33 58.2, 62, 63.1 Информационни технологии

 34 72 Инженерингови услуги
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№ Техническа 
област 

IAF 
код NACE rev.2 Описание на икономическите сектори/ дейности, 

съгласно IAF ID 1
 36 84 Публична администрация

 37 85 Образование

 38 75, 86, 87, 88 Здравна и социална дейност 

5 Транспорт  31 49, 50, 51, 52, 53, 61 Транспорт, съхранение и комуникация 

6 Минно дело и 
кариери  2 05, 06, 07, 08, 09 Минно дело и кариери

7 Селско 
стопанство  1 01, 02, 03 Селско, горско и рибно стопанство

8 Енергоснабдяване  25 35.1 Електроснабдяване

 26 35.2 Газоснабдяване

 27 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия

Сертификация на Системи за управление на безопасността на движението по пътищата съгласно ISO 
39001:2012 за следния обхват (обхвата е съгласно приложение  A 4.1 от ISO 39001:2012):

№ Описание на групи дейности

1 Използване от служителите на автомобилния транспорт до и от работа, или по време на работа, в публичния 
транспорт  или частни превозни средства като пътници или шофьори, и като пешеходци или велосипедисти.

2 Транспорт на стоки и пътници в системата за движение по пътищата, извършвани от организацията, или за които 
са сключени договори с други организации.

3 Дейности, които генерират трафик към и от места, контролирани или повлияни от организацията, като например 
супермаркети, училища и места с много посетители.

4
Предоставянето на услуги и продукти за системата за движение по пътищата, като например транспортни услуги, 
управление, планиране, проектиране, изграждане и поддържане на инфраструктура, превозни средства и 
свързани продукти, спешна медицинска помощ, грижи при травми, рехабилитация, дейности по контрола и *Ключовите дейности включват: Формулиране на политика; Разработване на процеси и/или процедури; 

  
Управление на персонал за извършване на одити -  първоначално одобрение, обучение и контрол на 
обучението, постоянен мониторинг; Преглед на заявката; Определяне и назначаване на екипите за одит; 
Управление/контрол на надзорни или ресертификацонни одити; Преглед на доклади от  одити или вземане на 
решение за сертификация. 
  

* Виртуално местонахождение - Виртуалното местонахождение е онлайн среда, позволяваща на персонала да 
изпълнява процеси, например в “облачна среда”. 

Заявявам, че Кандидатът за акредитация                       провеждане на предварителна оценка на място. желае

 Желая да получа резултат от административна услуга:

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОССУ - Подпис: 

 Име и фамилия:

Дата: РЪКОВОДИТЕЛ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ - Подпис: 

 Име и фамилия:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 19.11.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)


 Стр  от 
                                                                      ДO ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ 
З А Я В Л Е Н И Е ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (ОССУ) (Уникален идентификатор на административната услуга - 716)
В съответствие с критериите на БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 , ние заявяваме:
 Разширяване на акредитацията
(наименование на юридическото лице)
 Адрес/и на офисите, за които се заявява акредитация:
(изброяват се всички офиси и виртуални местонахождения, за които се заявява акредитация)
Обхват на акредитация спрямо приложимите стандарти за сертификация на системи за управление.
(посочва се само обхвата, за който кандидата кандидатства в съответните по долу представени таблици, като при  заявяване на повече от един офис, е необходимо  ясно  да бъде даден обхвата за всеки офис  по отделно) 
(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) за следния обхват (Съгласно IAF ID 1:2014): 
IAF КОД
ОПИСАНИЕ
NACE КОД
1
2
3
Сертификация на системи за управление на безопасността на храните съгласно ISO 22000:2018 за следният обхват (Съгласно Таблица A.1 на Анекс A от  ISO/TS 22003): 
Клъстър
Категория
Подкатегория
Земеделие
Животновъдство
Отглеждане на  продуктивни животни за месо, мляко, яйца, мед
Отглеждане на риба и морски дарове
Отглеждане на растения
Отглеждане на растения различни от зърнени храни и бобови култури
Отглеждане на зърнени храни и бобови култури
Производство на храни и фуражи
Производство на храни
Производство на нетрайни продукти от животински произход
Производство на нетрайни продукти от растителен произход
Производство на нетрайни животински и растителни продукти  (смесени продукти)
Производство на продукти, трайни при обичайни условия
Производство на фуражи за животни 
Производство на фуражи
Производството на храни за домашни любимци
Кетъринг
Кетъринг
Търговия на едро, транспорт и съхранение
Дистрибуция
Търговия на дребно / Търговия на едро
Брокери на храни/ търговия
Предоставяне на транспортни и складови услуги
Осигуряване на услуги за транспорт и съхранение на нетрайни храни и фуражи
Осигуряване на услуги за транспорт и съхранение за храни и фуражи, стабилни при стайна температура
Спомагателни услуги
Услуги    
Производство на опаковки за храни и опаковъчни материали
Производство на оборудване
(Био) Химикали
Производство на (Био) Химикали
**Дава се само заявения обхват
 
Сертификация на системи за управление на информационна сигурност съгласно ISO/IEC 27001:2017
(без посочване на кодове) 
Сертификация на системи за управление на енергията съгласно ISO 50001:2018 за следния обхват:
 
№
Техническа област 
IAF код
NACE rev.2
Описание на икономическите сектори/ дейности, съгласно IAF ID 1
1
Промишленост -лека до средна 
10, 11, 12
Хранителни продукти, напитки и тютюн
13, 14
Текстил и текстилни продукти
15
Кожи и кожени продукти
16
Дърво и дървесни продукти
17.2
Хартиени продукти
18
Печатници
22
Каучукови и пластмасови продукти
26, 33.13, 33.14, 95.1
Електрическо оборудване
31, 32, 33.19
Производство некласифицирано другаде
38.3
Рециклиране
36
Водоснабдяване
56
Ресторанти
37, 38.1,  38.2, 39
Други социални услуги
2
Промишленост  -Тежка
17.1
Целулоза, хартия 
19
Производство на кокс и рафинирани петролни продукти
24.46, 20.13
Ядрено гориво
20, изкл.  20.13
Химикали, химически продукти и влакна
21
Фармацевтични продукти
23, изкл.  23.5 и 23.6
Неметални неорганични продукти
23.5, 23.6
Бетон, цимент, вар, хоросан и т.н.
24 изкл. 24.46, 25 изкл.  25.4, 33.11
Основни метали и метални продукти
25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2
Машини и оборудване
27
Оптично оборудване
30.1, 33.15
Корабостроене
30.3, 33.16
Аерокосмическа промишленост
29, 30.2, 30.9, 33.17  
Друго транспортно оборудване
41,42,43
Строителство
3
Сгради
58.1, 59.2
Издателства
45, 46, 47, 95.2
Търговия на едро и дребно; ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лични и домакински стоки
55
Хотели 
64, 65, 66, 68, 77
Финансово посредничество, недвижимо имущество, отдаване под наем
71,  74 
Инженерингови услуги
69, 70, 73, 74.3, 78, 80, 81, 82
Други услуги
59.1, 60, 63.9, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 96
Други социални услуги
4
Комплекси от Сгради 
58.2, 62, 63.1
Информационни технологии
72
Инженерингови услуги
84
Публична администрация
85
Образование
75, 86, 87, 88
Здравна и социална дейност 
5
Транспорт
49, 50, 51, 52, 53, 61
Транспорт, съхранение и комуникация 
6
Минно дело и кариери
05, 06, 07, 08, 09
Минно дело и кариери
7
Селско стопанство 
01, 02, 03
Селско, горско и рибно стопанство
8
Енергоснабдяване
35.1
Електроснабдяване
35.2
Газоснабдяване
35.3
Производство и разпределение на топлинна енергия
Сертификация на Системи за управление на безопасността на движението по пътищата съгласно ISO 39001:2012 за следния обхват (обхвата е съгласно приложение  A 4.1 от ISO 39001:2012):
№
Описание на групи дейности
1
Използване от служителите на автомобилния транспорт до и от работа, или по време на работа, в публичния транспорт  или частни превозни средства като пътници или шофьори, и като пешеходци или велосипедисти.
2
Транспорт на стоки и пътници в системата за движение по пътищата, извършвани от организацията, или за които са сключени договори с други организации.
3
Дейности, които генерират трафик към и от места, контролирани или повлияни от организацията, като например супермаркети, училища и места с много посетители.
4
Предоставянето на услуги и продукти за системата за движение по пътищата, като например транспортни услуги, управление, планиране, проектиране, изграждане и поддържане на инфраструктура, превозни средства и свързани продукти, спешна медицинска помощ, грижи при травми, рехабилитация, дейности по контрола и законодателни дейности.
*Ключовите дейности включват: Формулиране на политика; Разработване на процеси и/или процедури;
 
Управление на персонал за извършване на одити -  първоначално одобрение, обучение и контрол на обучението, постоянен мониторинг; Преглед на заявката; Определяне и назначаване на екипите за одит; Управление/контрол на надзорни или ресертификацонни одити; Преглед на доклади от  одити или вземане на решение за сертификация.
 
* Виртуално местонахождение - Виртуалното местонахождение е онлайн среда, позволяваща на персонала да изпълнява процеси, например в “облачна среда”. 
Заявявам, че Кандидатът за акредитация                       провеждане на предварителна оценка на място. 
 Желая да получа резултат от административна услуга:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
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