ДO ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

Таблица за съответствие с БДС EN ISO/IEC 17024
(наименование/идентификация на органа за сертификация на продукти)

№

Изисквания

Точно място в системата
за управление (НК,
процедури, глава, раздел,
точка, формуляри и др.
документи)

1

2

3

4

Общи изисквания

4.1

Юридически и договорни отношения
Юридически изисквания към органа по сертификация (ОС)

4.2

Отговорност за решението за сертификация
(предоставяне, потвърждаване, подновяване, разширяване, ограничаване,
отнемане, прекратяване)
Управление на безпристрастността

4.3

4.3.1 Документирана структура, политики и процедури за осигуряване на
безпристрастност;
Висше ръководство с ангажимент за осигуряване на безпристрастността;
Публично достъпна декларация;
4.3.2 Безпристрастно действие на ОС по отношение на заявители, кандидати и
сертифицирани лица;
4.3.3 Политики и процедури за сертификация на лица, осигуряващи равнопоставеност
на всички заявители, кандидати и сертифицирани лица;
4.3.4 Осигуряване на сертификация без ограничения по отношение на финансови или
други ограничаващи условия, като членство в асоциация или група. Използване
на процедури, които не възпрепятстват достъпа на заявители и кандидати;
4.3.5 Безпристрастност по отношение на финансов, комерсиален или друг натиск;
4.3.6 Непрекъснато определяне на заплахите за безпристрастността, които произлизат
от дейности, свързани органи, взаимовръзки или от взаимовръзки на персонала
на органа;
4.3.7 Анализиране, документиране и вземане на мерки за минимизиране/отстраняване
на заплахите за безпристрастността;
4.3.8 Дейности по сертификация структурирани и управлявани по начин осигуряващ
запазване на безпристрастността. Осигуряване на балансирано участие на
заинтересованите страни.
4.4

Финасиране и отговорност
Оценка на финансите и източниците на финансиране;
Покриване на отговорностите (застраховка)

5.
Изисквания към структурата
5.1 Организационна структура и висше ръководство
5.1.1 Дейностите на органа по сертификация са структурирани и управлявани, така че
да осигуряват безпристрастност.
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5.1.2 Документирана структура, задължения, отговорности;
Определяне на сдтраната/страните или отделни лица от ОС отговорни за:
- Политики и процедури свързани с дейността на ОС,
- Прилагане на политиките и процедурите,
- Финанси на органа по сертификация,
- Ресурси за дейностите по сертификация;
- Разработване и поддържане на сертификационните схеми;
- Дейности по оценяване;
- Решение за сертификация;
- Договорни задължения
5.2 Структура на органа по сертификация по отношение на обучението
5.2.1 Завършено обучение - конкретно изискване на сертификационната схема.
Осигуряване на липса на компрометиране на безпристрастността или
намаляване на изискванията за оценяване и сертификация при признаване/
одобряване на конкретно обучение;
5.2.2 Информация за изискванията към образованието и обучение, когато е
предпоставка за допускане до сертификация
5.2.3 Разглеждане и управление на заплаха възникнала от предлагане на обучение от
юридическото лице, част от което е органа по сертификация:
6
Изисквания към ресурсите
6.1 Основни изисквания към персонала
6.1.1 Управление и отговорност за работата на персонала включен в процеса на
сертификация.
6.1.2 Осигуряване на достатъчен персонал с необходимата компетентност за
извършване на функциите по сертификация.
6.1.3 Определяне на изискванията за компетентност на персонала включен в
сертификационния процес.
6.1.4 Осигуряване на персонала с актуални документирани инструкции описващи
неговите задължения и отговорности.
6.1.5 Поддържане на актуални записи за персонала (квалификация, обучение,
професионален опит, професионална принадлежност, професионален статус,
компетентност и известни конфликти на интереси).
6.1.6 Осигуряване на конфиденциалност на информацията от персонала работещ от
името на органа по сертификация.
6.1.7 Подписани от персонала на органа документи , с които се задължава да спазва
правилата на ОС включително свързани с конфиденциалност, безпристрастност
и конфликт на интереси.
6.1.8 Процедури за осигуряване на безпристрастност , когато ОС сертифицира наето
от него лице.
6.2 Персонал включен в дейностите по сертификация
6.2.1 Общи положения
Деклариране на всеки потенциален конфликт на интереси от персонал на органа
за всеки кандидат
6.2.2 Изисквания към изпитващите
Изпитващите отговарят на изискванията на органа
Процес на подбор и одобряване на изпитващи, гарантиращ че отговарят на
изискванията на ОС
Наблюдение на работата на изпитващите и надеждността на техните оценки.
Предприемане на подходящи коригиращи действия, при установяване на
слабости.
Предприемане на подходящи мерки, когато изпитващ има потенциален конфликт
на интереси при изпитване на кандидат. (записи).
6.2.3 Изисквания към друг персонал включен в оценяването
Документирано описание на отговорностите и квалификация на други персонал,
участващи в процеса на оценяване (напр. квестори).
Предприемане на мерки за осигуряване, че конфиденциалността и
безпристрастността на изпита не са компрометирани, вследствие на
потенциален конфликт на интереси от друг персонал участващ в процеса.
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6.3 Възлагане на външни изпълнители
6.3.1 Юридически обвързващ договор със всеки орган предоставящ външни дейности.
6.3.2 При възлагане на дейности на външни изпълнители ОС :
- поема отговорност за възложената дейност;
- осигурява, че органът извършващ дейността е компетентен и съответства на
приложимите изисквания на БДС EN/ISO IEC 17024;
- оценява и наблюдава възложената работата на външни изпълнители в
съответствие с документираните процедури на ОС.
-води записи доказващи че външните изпълнители отговарят на всички
изисквания свързани с възложената дейност.
-поддържа списък с органите – външни изпълнители.
6.4

Други ресурси
Използване на подходящи помещения (провеждане на изпит), оборудване и
ресурси за изпълнение на дейностите по сертификация.

7.
Изисквания към записите и информацията
7.1 Записи за заявители, кандидати и сертифицирани лица
7.1.1 Записи осигуряващи начина за потвърждение на статуса на сертифицираните
лица и демонстриращи
ефективност на изпълнение на процеса на сертификация/ ресертификация.
7.1.2 Записите са идентифицирани, поддържани и унищожавани по начин
осигуряващ цялостност на процеса и конфиденциалността на информацията.
Период на съхранение.
7.1.3 Писмени споразумения задължаващи сертифицираното лице да уведомява при
промени оказващи влияние на способността му да продължи да изпълнява
изискванията за сертификация.
5.2.4 Участие на значимите заинтересованите страни, определени от органа по
сертификация
7.2 Публично достъпна информация
7.2.1 Осигуряване на информация за издадени сертификати - валидност и обхват на
сертификация;
7.2.2 Публично достъпна информация за обхвата на сертификационната схема и
общо описание на процеса за сертификация;
7.2.3 Публично достъпен списък на всички предварителни изисквания на
сертификационната схема;
7.2.4 Достоверност на представяната от ОС информацията;
6.1.3 Договор с персонала-задължения, произтичащи от процеса по сертификация на
продукти.
7.3 Конфиденциалност
7.3.1 Документирани политики и процедури за поддържане и обявяване на
информация;
7.3.2 Юридически обвързващи споразумения за осигуряване на конфиденциалност на
информацията на всички нива;
7.3.3 Разкриване на информация получена по време на процеса на сертификация
(условия)
7.3.4 Уведомяване на засегнатото лице, когато от ОС се изисква по закон да
представи конфиденциална информация.
7.3.5 Осигуряване, че дейността на свързаните лица не компрометират
конфиденциалността.
7.4. Сигурност
7.4.1 Документирани политики и процедури за осигуряване на сигурността през целия
процес на сертификация, провеждане на коригиращи действия, когато е
нарушена сигурността.
7.4.2 Политиките и процедурите за осигуряване на сигурността на изпитните
материали.
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7.4.3 Осигуряване на подходящи мерки за предотвратяване на измамни изпитни
практики.
8
Сертификационни схеми (СС)
8.1 Наличие на СС за всяка категория сертификация
8.2

8.3

Съдържание на СС:
- обхват на сертификация;
- описание на дейността и задачата;
- необходима компетентност, способност (ако е приложимо);
- предварителни условия и етичен кодекс (когато е приложимо);
СС включва изисквания към процесите на сертификация:
- критерии за първоначална и повторнасертификация,
- методи за оценяване при първоначална и повторна сертификация,
- методи за надзор и критерии (ако е приложимо)
- критерии за временно спиране и отнемане на сертификация,
- критерии за промяна на обхвата или нивото на сертификация (ако е
приложимо)

8.4

Документи демонстриращи, че при разработване и преглед на СС е включено
следното;
- участие на подходящи експерти;
- използване на подходяща структура (участие на всички заинтересованите
страни);
- идентифициране и обединяване на предварителните условия;
- идентифициране и обединяване на механизмите за оценямване;
- анализ на дейността или практиката, която е извършена

8.5

СС е преглеждана и валидирана постоянно по систематичен начин

8.6

Потвърждаване че СС съответства на изискванията, когато ОС не е собственик
на схемата, която прилага.

9
Изисквания към процеса на сертификация
9.1 Процес на подаване на заявление
9.1.1 Описание на сертификационният процес за всяка сертификационна схема (СС).
Съдържание
9.1.2 Изискване на попълване на заявление, подписано от заявителя (информация)
9.1.3 Преглед на заявлението; Документиране
9.2 Процес на оценяване
9.2.1 Прилагане на конкретни методи и механизми за оценяване;
9.2.2 Документиране и публикуване на конкретни методи и механизми за проверка
на съответствието на сертифицирано лице, когато има промени в изискванията
на СС;
9.2.3 Планиране и структуриране на оценяването по начин, който осигурява, че
изискванията на схемата са обективно и систематично проверени (обективни
доказателства и записи)
9.2.4 Проверка на методите за оценяване на кандидатите, гарантираща че всяко
оценяване е справедливо и валидно
9.2.5 Удовлетворяване на специални нужди (когато е приложимо)
9.2.6 При използване на подизпълнител (друг орган) – наличие на подходящ доклад,
данни и записи за доказване, че резултатите са еквивалентни на и съответстват
на изискванията на СС
9.3 Процес на провеждане на изпити
9.3.1 Извършване на изпит за оценка на компетентността по критериите на СС- чрез
писмен, устен, практически и др. начини; Изисквания за изпити, гарантиращи
сравнимост на резултатите на всеки отделен изпит по съдържание, трудност,
валидност на взетите решение по отношение на издържал/скъсан
9.3.2 Процедури за осигуряване на последователност при провеждане на изпита;
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9.3.3 Разработване, документиране и наблюдаване на критерии за условията (напр.
осветление, температура, разделяне на кандидатите, безопасност) за
провеждане на изпити.
9.3.4 Използване на проверено или калибрирано техническо оборудване.
9.3.5 Документиране и прилагане на подходяща методология и процедури (например
събиране и поддържане на статистически данни) с цел да се потвърди, в
обосновани определени интервали, справедливостта, валидност, надеждност и
общото изпълнение на всеки изпит, както и че всички установени недостатъци са
отстранени.
9.4 Решение за сертификация
9.4.1 Достатъчна информацията, събрана по време на процеса на сертифициране:
- за взимане на решение за издаване на сертификати;
- за осигуряване на проследимост.
9.4.2 Решението за предоставяне, поддържане, ресертификация, разширяване,
ограничаване или спиране се взима само от органа по сертификация.
9.4.3 Взимане на решение, въз основа само на изисквания, конкретно свързани със
СС.
9.4.4 Взимане на решение, въз основа на информацията, събрана по време на
сертификационния процес.
Персоналът, който вземе решение за сертифициране не е участвал в изпита или
обучението на кандидата
9.4.5 Персоналът, който взима решение за сертификация има достатъчно знания за и
опит в процеса на сертификация за да оцени дали изискванията за сертификация
са изпълнени.
9.4.6 Сертификацията не трябва да се предоставя преди да са изпълнени всички
изисквания за сертификация.
9.4.7 Издаване на сертификат на всички сертифицирани лица.
ОС единствен трябва да държи правото на собственост на сертификата.
9.4.8 Форма на сертификат (съдържание)
9.4.9 Дизайн на сертификата, който да намалява рисковете, свързани с
фалшифицирането му.
9.5 Спиране, отнемане или ограничаване на обхвата на сертификация.
9.5.1 Политика и документирани процедури за спиране, отнемане на сертификацията
или ограничаване обхвата на сертификация, които определят
последователността на действия на ОС.
9.5.2 Отнемане на сертификация или ограничаване на обхвата на сертификация в
случай че не са успешно решени въпросите, които са довели до спиране, в
периода от време определен от ОС.
9.5.3 Подписване на юридически обвързващи споразумения със сертифицираното
лице, гарантиращи, че в случай на спиране на сертификацията сертифицираното
лице ще преустанови позоваване на сертификацията си докато е спряна.
9.5.4 Подписване на юридически обвързващи споразумения със сертифицираното
лице, гарантиращи, че в случай на отнемане на сертификацията
сертифицираното лице ще преустанови позоваване на сертификацията си.
9.6 Процес на подновяване на сертификация
9.6.1 Документирани процедури за прилагане на процеса на подновяване на
сертификация в съответствие с СС
9.6.2 Осигуряване по време на процеса на подновяване на сертификация,
потвърждаване компетентността на сертифицираното лице на изискванията на
СС.
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9.6.3 Срокът за подновяване на сертификацията основаващ се на изискванията на
СС.
При обосновка на срока е взето предвид (когато е приложимо), следното:
- регулаторните изисквания;
- изменения в нормативните документи;
- изменения в изискванията на СС;
- характера и зрелостта на бранша или областта, в която работи
сертифицираното лице;
- рисковете, произтичащи от некомпетентност на лице;
- съществуващите промени в технологията, и изискванията за сертифицирано
лице;
- изискванията на заинтересованите страни;
- честотата и съдържанието на надзорните дейности, ако такива се изискват.
9.6.4 Адекватност на подбраните дейности за подновяване на сертификацията за
гарантиране че е извършенаобезпристрастно оценяване за потвърждаване на
продължаващата компетентност на сертифицираното лице.
9.6.5 В съответствие със СС, подновяването на сертификацията взема под внимание
най-малко следното:
- оценка на място;
- професионално развитие;
- структурирани интервюта;
- записи за потвърждение на продължаваща задоволителна работа и
професионален опит;
- изпит;
- проверките на физическата дееспособност във връзка с разглежданата
компетентност.
9.7 Използване на сертификати, лого и знаци
9.7.1 Когато ОС предоставя знак или лого за използване от сертифицираните лица,
трябва да документира условията за използване и подходящо да управлява
правата за използване и обявяване.
9.7.2 Споразумение за използване на сертификати и лого/знак за компетентностусловия
9.7.3 Действия в случай на некоректно използване на сертификати, лого/знак за
компетентност.
9.8 Възражения срещу решение за сертификация
9.8.1. Документиран процес за получаване, оценка и вземане на решение на
възражения.
9.8.2 Политики и процедури осигуряващи че възраженията са разгледани
своевременно по конструктивен, безпристрастен начин;
9.8.3 Описание на процеса за разглеждане на възражения е публично достъпен без
поискване;
9.8.4 Отговорност за решението (различни лица от тези взели решение за
сертификация);
9.8.5 Гарантиране, че подаването, проучването и решението по възражение, няма да
доведе до дискриминационни действия към подателя.
9.8.6 Потвърждаване на получаването на жалбата и предоставяне на жалбоподателя
на доклади за напредъка и резултатите.
9.8.7 Официален отговор до подателя на възражението за края на процеса на
разглеждане на възражението;
9.9 Жалби
9.9.1 Документиран процес за получаване, оценка и вземане на решение по жалби.
9.9.2 Описание на процеса за разглеждане на жалби е публично достъпен без
поискване. Процедурите третира всички страни добросъвестно и
равнопоставено.
9.9.3 Политики и процедури гарантиращи, че всички жалби са разгледани
своевременно по конструктивен и безпристрастен начин;
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9.9.4 Потвърждаване дали жалбата се отнася до дейностите по сертификация, за
които е отговорен органа.
9.9.5 Потвърждаване на получаването на жалба и предоставяне на жалбоподателя
доклади за напредъка и резултати.
9.9.6 Отговорност за събиране и проверка на необходимата информация за
валидиране на жалбата.
9.9.7 Официален отговор до жалбоподателя за края на процеса на разглеждане на
жалбата;
9.9.8 Предаване на потвърдена жалбата относно сертифицирано лице от органа по
сертификация на засегнатото лице.
9.9.9 Осигуряване на конфиденциалност в процеса на разглеждане на жалба.
9.9.10 Решението по жалбата е взето от, или прегледано и одобрено от лице, което не
е участвало преди това в предмета на на жалбата.
10. Изисквания към системите за управление
10.1 Общи положения
Система за управление удовлетворяваща изискванията на БДС EN ISO/IEC
17024:2012
- в съответствие с т. 10.2
- в съответствие с ISO 9001, която поддържа и доказва , че удовлетворява
изискванията на БДС EN ISO/IEC 17024:2012.
10.2 Общи изисквания относно системата за управление
10.2.1 Общи положения
Документирана, внедрена и поддържана система за управление съгласно
изискванията на БДС EN ISO/IEC 17024
- Политика и цели - разбрани и поддържани на всички нива;
- Член на ръководния персонал с отговорности и правомощия по отношение на
системата за управление;
10.2.2 Документи на системата за управление
Документиране на приложимите изисквания на стандарта;
Документите от системата за управление са предоставени на съответните
членове от персонала.
10.2.3 Управление на документите
Процедури за управление на вътрешни и външни документи;
Процедурите определят правилата за:
- одобряване на документите;
- преглед и актуализиране;
- измененията и състоянието на текущата версия на документите са обозначени;
- съответните версии на приложимите документи са на разположение в местата
за ползване;
- документите остават четливи и лесно разпознаваеми
- документите с външен произход са обозначени и тяхното разпространение се
управлява;
- предотвратяване на непреднамерено използване на отменени документи
10.2.4 Управление на записите
Процедури;
Идентификация, съхранение, достъп, защита, достъп, запазване за определен
период, унищожаване;
Период на съхранение за период съобразен с договорни и правни задължения.
Осигуряване на конфиденциалност при достъпа до записите.
10.2.5 Преглед от ръководството
Процедури;
Планиране (веднъж на всеки 12 месеца);
Входни елементи за прегледа;
Изходни елементи за прегледа;
Документиране на резултатите
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10.2.6 Вътрешни одити
Процедури;
Програма за одит;
Периодичност (веднъж на всеки 12 месеца);
Изисквания към персонала извършващ вътрешни одити;
10.2.7 Коригиращи действия
Процедури за идентифициране и управление на несъответствията;
Предприемане на действия за елиминиране на причините за несъответствията
(записи);
Ефикасност
10.2.8 Превантивни действия
Процедури – обхват
Предприемане на действия;
Ефикасност
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